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POVZETEK
V magistrskem delu bomo razložili kakšna je vloga in pomen etičnih kodeksov v
organizacijah. Osredotočamo se na pomen etike in etičnih kodeksov v poslovnem okolju.
Poslovanje podjetja ni odvisno le od kakovosti proizvodov in/ali storitev, ki jih ponujajo,
temveč tudi od načina delovanja in vedenja, ki se kažejo tudi v poslovanju.
Magistrsko delo je razdeljeno na dva dela in sicer na teoretični in aplikativni del. V prvem
delu bomo skozi teorijo predstavili in razložili pomen pojmov etika, poslovna etika, etični
kodeks, etičnost poslovanja idr. Oblikovali bomo teoretično zasnovo, ki nam bo kot
osnova služila v aplikativnem delu, kjer se bomo ukvarjali s primerjalno analizo izbranih
primerov etičnih kodeksov. S pomočjo analize bomo oblikovali smernice za vsebinsko
oblikovanje etičnih kodeksov ter pojasnili zakaj je pomembno, da ima organizacija sprejet
etični kodeks.
Na temelju raziskovanja in poznavanja prakse, lahko ugotovimo, da kljub temu, da ima
veliko podjetij že sprejet etični kodeks, je takšnih, ki tega ne prakticirajo še vedno veliko.
Ker so postavke vsebinsko razpršene po celotnem področju etike, se velikokrat zgodi, da
so zaradi tega etični kodeksi oblikovani vsebinsko pomanjkljivo. Da lahko razumemo
čemu služi in kako je sestavljen etični kodeks, je potrebno predhodno preučiti različne
vidike teorije, ki so posredno ali neposredno povezane z etičnim kodeksom. Opredeljene
smernice za pripravo etičnega kodeksa bodo organizacijam služile kot podpora pri
pripravi oz. izboljšanju etičnega kodeksa, kar bo vodilo v izboljšanje etičnosti delovanja
in vedenja organizacij.
Ključne besede: etika, etični kodeks, organizacija, poslovna etika, smernice za
oblikovanje kodeksov.

ABSTRACT
In the master's thesis, we will explain the role and importance of ethical codes in
organizations. We focus on the importance of ethics and ethical codes in the business
environment. The business of a company depends not only on the quality of the products
and / or the services they offer, but also on the way in which the business operates and
behaves.
The master's thesis is divided into two parts: the theoretical and applicative part. In the
first part we will present and explain the meaning of ethics, business ethics, ethical code,
ethics of business, etc. through theory. We will create a theoretical concept that will serve
as a basis for us in the applicative part where we will do a comparative analysis of selected
examples of ethical codes. Through the analysis, we will develop guidelines for the
content design of ethical codes and explain why it is important for the organization to
adopt the codes of ethics.
Despite the fact that many companies have already adopted the code of ethics, there are
still many of them that do not practice this. Since the contents are dispersed throughout
the whole field of ethics, it often happens that, as a result, ethical codes are designed to
be defective in substance. In order to understand what it serves and how a code of ethics
is drawn up, it is necessary to examine beforehand various aspects of theory that are
directly or indirectly related to the code of ethics.
Key Words: business ethics, content guidelines for ethical codes, ethics, organization,
the code of ethics.
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1 UVOD
1.1 Opredelitev področja in problem
V poslovnem okolju, v katerem delujejo organizacije, se zastavljajo tudi vprašanja povezana s
področjem etičnega delovanja in vedenja organizacij in njihovih zaposlenih. »Poslovno okolje
se danes tako nenehno srečuje s vprašanji, kot so: kako etično in odgovorno delovati v praksi;
kakšno je ustrezno vedenje zaposlenih; kako ravnajo zaposleni do ključnih deležnikov in
javnosti organizacije; ali sploh obstaja skupen občutek za pravilno ravnanje med zaposlenimi;
katera so področja tveganja ali izpostavljenosti, ki jim je treba nameniti največjo pozornost; kaj
lahko storimo, da področja največje izpostavljenosti in tveganja bolje obvladamo.« (Gruban,
2007, 15)
Da so dileme in tveganja glede delovanja in vedenja organizacije in predvsem njenih zaposlenih
lažje obvladljiva, številna podjetja v ta namen opredelijo pravilnike obnašanja (tudi delovanja),
drugače imenovane kodekse poslovnega ravnanja oziroma etične kodekse podjetja.
»Etični kodeks je formalni dokument, ki vsebuje navodila, v katerih je zapisano, kako podjetje
na različnih področjih svojega delovanja uravnava sedanje in prihodnje obnašanje svojega
managementa, zaposlenih, zunanjih deležnikov in svoj odnos do družbe na sploh.« (Kaptein in
Schwartz, 2007, 113)
V naši nalogi se osredotočamo na pomen etike in etičnih kodeksov v poslovnem okolju.
Poslovanje podjetja namreč ni odvisno le od kakovosti proizvodov in/ali storitev, ki jih
ponujajo, temveč tudi od načina delovanja in vedenja, ki se kaže preko poslovanja. Etično
poslovanje ter družbena odgovornost sta namreč močno povezana dejavnika in vplivata na
ugled podjetja.
Obravnavano področje v magistrskem delu je področje etike na splošno, poslovne etike,
družbene odgovornosti podjetij, etičnih dilem ter etičnih kodeksov. Etični kodeksi in vsebina
etičnih kodeksov so naša osrednja tema.
Z etičnim kodeksom tako podjetja opredelijo želeno delovanje in vedenje organizacije kot
celote, njenih zaposlenih, kakor tudi razmerja do različnih skupin udeležencev, kot so na primer
dobavitelji, odjemalci, konkurenca, nevladne organizacije in tako naprej. Seveda se zaradi niza
dejavnikov (npr. velikost podjetja, temeljna dejavnost podjetja, znanje za opredelitev, etična
načela lastnikov in managerjev, pojav etičnih dilem, pritiski nevladnih organizacij, itn.),
vsebina etičnih kodeksov med podjetji lahko razlikuje, oziroma dajejo podjetja različni
poudarek posameznim vsebinam v etičnih kodeksih, glede na prioritete podjetja.
Osrednji problem naloge je tako pomanjkanje celovite opredelitve vsebine etičnih kodeksov v
teoriji in praksi. Vsako področje etike tako predstavlja temelj za postavke etičnega kodeksa, kar
vodi v raznolikost področij, ki jih etičnih kodeksi pokrivajo. Raznolikost in obsežnost vsebin
etičnih kodeksov torej predstavlja problem, saj temeljne vsebinske postavke etičnih kodeksov
niso zbrane na enem mestu, kar bi podjetjem omogočilo celovitejše oblikovanje etičnih
kodeksov.
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1.2 Namen, cilji in osnovne trditve
Temeljni namen magistrskega dela je opredelitev vloge in pomena etičnih kodeksov za
delovanje in vedenje organizacij, identificirati ključne vsebinske postavke v etičnih kodeksih,
analizirati izbrane primere etičnih kodeksov domačih in tujih podjetij ter opredeliti smernice za
oblikovanje etičnih kodeksov v organizacijah.
Kljub temu, da ima veliko podjetij že sprejet etični kodeks, je takšnih ki tega ne prakticirajo še
vedno veliko. Hkrati pa se tudi zaradi spremenjenih okoliščin, v katerih podjetja delujejo in
pojava vedno novih etičnih dilem, ki jih sprejeti etični kodeksi ne zajemajo oz. ne zajemajo
dovolj celovito, pojavlja se potreba po dopolnitvah oz. prenovi etičnih kodeksov. Ker so
postavke vsebinsko razpršene po celotnem področju etike, se velikokrat zgodi, da so zaradi tega
etični kodeksi oblikovani vsebinsko pomanjkljivo. Da lahko razumemo čemu služi in kako je
sestavljen etični kodeks, je potrebno predhodno preučiti različne vidike teorije, ki so posredno
ali neposredno povezane z etičnim kodeksom.
Zato se bomo v teoretičnem delu osredotočili na vsebinsko analizo celotnega področja etike, ki
je osnova za oblikovanje etičnega kodeksa. S preučitvijo teorije bomo izluščili pomembne
vsebinske postavke etičnega kodeksa in jih v aplikativnem delu združili v smernice, ki bodo
služile kot teoretična predloga za oblikovanje etičnega kodeksa.
Cilj našega dela je predstaviti vlogo in pomen etičnih kodeksov ter z analizo vsebine etičnih
kodeksov predstaviti pomembne vsebinske postavke etičnega kodeksa.
Skladno z namenom so pomembnejši cilji teoretičnega dela:


opredeliti koncept etike in morale;



predstaviti pojem poslovne etike;



opredeliti povezanost družbene odgovornosti in etike podjetja;



predstavitev temeljnih značilnosti in vrst etičnih kodeksov;



pojasniti vpliv etičnega kodeksa na etičnost delovanja, vedenja in poslovanja;



predstaviti in pojasniti pojem konkurenčne prednosti podjetja;



opredeliti povezavo med etiko, etičnim kodeksom in konkurenčno prednostjo
podjetij;



predstaviti pomen multinacionalnih podjetij v mednarodnem poslovanju;



pojasniti etične dileme v poslovanju doma in v tujini;



predstaviti neetična ravnanja po posameznih področjih;



predstaviti temeljne vsebinske postavke etičnega kodeksa – iz teoretičnega
vidika.
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Cilji aplikativnega dela naloge so:


analizirati izbrane primere etičnih kodeksov;



izdelati primerjalno analizo s pomočjo klasifikacijske tabele;



predstaviti temeljne vsebinske postavke etičnih kodeksov na temelju analize
izbranih etičnih kodeksov;



opredeliti razliko med etičnimi kodeksi domačih in tujih podjetij;



na podlagi analize oblikovati smernice za oblikovanje etičnega kodeksa.

Pomemben prispevek naloge bodo tako opredeljene smernice za oblikovanje etičnih kodeksov,
ki bodo izpostavile ključne vsebine – postavke v etičnih kodeksih ter bodo služile podjetjem za
celovitejše oblikovanje etičnih kodeksov, predvsem z vidika vključevanja raznovrstnih vsebin
v etične kodekse, ki so pomembne za zagotavljanje etičnega delovanja in vedenja organizacije
in njenih zaposlenih.
Skladno z namenom in cilji bomo v magistrskem delu odgovorili na naslednja raziskovalna
vprašanja:
RV 1: Ali etični kodeks vpliva na delovanje, vedenje in poslovanje podjetja?
RV 2: Ali je podjetje, ki ima sprejet etični kodeks, bolj konkurenčno od tistega, ki ga nima?
RV 3: Ali uvedba etičnega kodeksa vpliva na družbeno odgovornost podjetja?
RV 4: Ali obstajajo vsebinske razlike med etičnimi kodeksi podjetij s sedežem v Sloveniji v
primerjavi s podjetji s sedežem v tujini?
Na temelju namena, ciljev in raziskovalnih vprašanj, je osrednja trditev naše naloge, da lahko
z uporabo predlaganih smernic za vsebinsko oblikovanje etičnih kodeksov izboljšamo raven
etičnega delovanja in vedenja organizacij ter njihovih zaposlenih, preko prenove vsebine
etičnih kodekov oz. opredelitve kodeksov.
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1.3 Predpostavke in omejitve
Odločitev za oblikovanje in sprejetje etičnega kodeksa v podjetjih iz leta v leto narašča. S
pomočjo teoretične in praktične analize poskušamo izpostaviti ključne elemente za oblikovanje
ustreznega etičnega kodeksa, saj bomo s tem pripomogli k bolj etičnemu delovanju in vedenju
podjetij.
Predpostavljamo, da bomo s pomočjo analize vsebine različnih etičnih kodeksov lahko
klasificirali oz. opredelili vsebinske postavke v etičnih kodeksih, ter hkrati ugotovili, katere so
ključne vsebinske pomanjkljivosti pri oblikovanju etičnega kodeksa. Fokusirali se bomo na
izbrane etične kodekse, ki so bili izbrani naključno. Predpogoj za izbiro je bil, da je etični
kodeks dostopen na internetu, prav tako smo iz raziskave izločili manjša podjetja, ki imajo manj
kot 50 zaposlenih.
V raziskavi se bomo omejili na srednja do velika storitvena podjetja. Izbrali bomo 2 podjetji s
sedežem in poslovnimi enotami v Sloveniji ter 2 podjetji s sedežem v tujini in poslovnimi
enotami v Sloveniji.
Rezultati analize bodo skupek teoretičnega modela in izpostavljenih vsebinskih postavk
posameznih primerov etičnih kodeksov, ki bodo predstavljeni. Predstavljene smernice za
oblikovanje etičnega kodeksa bodo izhajale iz elementov storitvenih podjetij, vendar bodo
lahko uporabne tudi v podjetjih izven storitvene dejavnosti, saj bodo vključevale postavke, ki
jih mora vsebovati vsak etični kodeks. Zavedati se moramo, da to pokaže delno sliko, saj nismo
morali zajeti večjega števila podjetij.
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1.4 Predvidene metode raziskovanja
V teoretičnem delu bomo uporabili naslednje metode:


Deskripcijo – opisali bomo dejstva, pojave, odnose in procese; npr. tako bomo
opisali pojem etike, poslovne etike, konkurenčnosti podjetja ter opisali vpliv na
družbeno odgovornost podjetja.



Klasifikacijo in kategorizacijo – predstavili bomo definicije določenega pojma;
npr. tako bomo definirali pojem etičnosti, etičnega kodeksa, konkurenčne
prednosti podjetja ter družbene odgovornosti podjetja.



Komparacijo – med seboj bomo primerjali dejstva, pojave, procese ter odnose;
npr. tako bomo primerjali dejstva, ki vplivajo na konkurenčnost podjetja.



Kompilacijo – poskušali bomo povezati stališča, trditve, opazovanja, spoznanja,
in odnose raznih tujih ter domačih avtorjev; npr. tako bomo med seboj povezali
trditve in spoznanja o tem kakšen je vpliv etičnega kodeksa na delovanje,
vedenje in poslovanje ter opredelili kako vpliva etični kodeks na družbeno
odgovornost podjetja.

Na RV 1 – ali etični kodeks vpliva na poslovanje podjetja – bomo odgovorili s pomočjo
deskripcije, opisali bomo pomen pojma etika in poslovna etika, s pomočjo kategorizacije bomo
definirali pojem etičnosti in etičnega kodeksa ter s pomočjo kompilacije povezali vse trditve in
spoznanja in s tem prišli do odgovora kakšen je vpliv etičnega kodeksa na delovanje, vedenje
in poslovanje podjetja.
Na RV 2 – ali je podjetje, ki ima sprejet etični kodeks bolj konkurenčno od tistega, ki ga nima
– bomo odgovorili s pomočjo deskripcije, opisali bomo pojem konkurenčnosti podjetja, s
pomočjo kategorizacije bomo predstavili definicijo konkurenčne prednosti podjetja, s pomočjo
komparacije pa bomo med seboj primerjali dejstva, ki vplivajo na konkurenčnost podjetja.
Na RV 3 – ali uvedba etičnega kodeksa vpliva na družbeno odgovornost podjetja – bomo
odgovorili s pomočjo deskripcije, opisali bomo vpliv na družbeno odgovornost podjetja, s
pomočjo kategorizacije bomo predstavili definicijo družbene odgovornosti podjetja, s pomočjo
kompilacije pa bomo povezali stališča in trditve, ter opredelili kako vpliva etični kodeks na
družbeno odgovornost podjetja.
V aplikativnem delu bomo uporabili naslednje metode:


Analizo – s pomočjo katere bomo primerjali različne vsebine oz. postavke v etičnih
kodeksih ter analizirali razlike med postavkami.



Analizo vsebine; npr. tako bomo odgovorili na raziskovalno vprašanje 4, ali obstajajo
vsebinske razlike med etičnimi kodeksi med domačimi in tujimi podjetji v Sloveniji, ki
imajo sedež v tujini.



Klasifikacijo in kategorizacijo; npr. tako bomo predstavili in oblikovali podatke iz
analize izbranih etičnih kodeksov.
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Komparacijo; npr. tako bomo med seboj primerjali vsebinske postavke izbranih etičnih
kodeksov.

Na RV 4 – ali obstajajo vsebinske razlike med etičnimi kodeksi podjetij s sedežem v Sloveniji
v primerjavi s podjetji s sedežem v tujini – bomo odgovorili s pomočjo analize vsebine, s katero
bomo na formalno uveljavljen način strukturirali kvalitativne podatke. Oblikovali bomo tako
imenovane kode, s katerimi bomo označili bistvene sestavine podatkov. Koda je lahko beseda,
značilnost, tema ali zadeva. Ko bomo podatke kodirali, jih bomo začeli združevati v skupine
oz. kategorije. Kategorije so ponavljajoči se vzorci, ekstremni pojavi, procesi in podobno. Koda
bo vsebinska postavka v tabeli. Določili bomo 6 glavnih skupin, npr. 1 – Uvod, znotraj katere
bodo podskupine, ki bodo ključne za primerjavo etičnih kodeksov, npr. 1a – Predstavitev
namembnosti kodeksa, 1b – Razlaga ključnih pojmov itn. V vsakem kodeksu bomo iskali
izbrane vsebinske postavke in v tabeli označili, če jih le-ta ima ali ne. Po združevanju podatkov
bomo napisali povzetke (analizo) ugotovitev iz vsake kategorije. Povzetki bodo služili za
oblikovanje splošnih trditev, ki jih bomo nato primerjali s teorijo in cilji svoje raziskave.
Podatke bomo združili v klasifikacijsko tabelo. Na podlagi analize bomo oblikovali smernice
za oblikovanje etičnih kodeksov v organizacijah.
Za potrditev oz. zavrnitev osrednje trditve naloge bomo uporabili metodo analize, s pomočjo
katere bomo analizirali in primerjali smernice za oblikovanje etičnih kodeksov. S pomočjo
klasifikacije in kategorizacije, bomo predstavili postavke za vsebinsko oblikovanje etičnih
kodeksov.
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2 ETIKA
V začetnem poglavju magistrskega dela bomo opredelili teoretična izhodišča za obravnavo
etike na splošno, predstavili bomo koncepte etike, opredelili kakšna je razlika med etiko in
moralo, pojasnili značilnosti poslovne etike, ter predstavili elemente poslovne etike, ki lahko
pripomorejo k izboljšanju etičnosti delovanja in vedenja posamezne organizacije in njenih
zaposlenih.

2.1 Teoretična izhodišča za obravnavo etike
»Etika je filozofska disciplina, ki obravnava merila človeškega hotenja in ravnanja glede na
dobro in zlo.« (SSKJ – http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html)
Sruk (1999, 138) navaja, »da je etika filozofska disciplina, ki se ukvarja s tematiko človeškega
hotenja in ravnanja z vidika dobrega in zlega, moralnega in nemoralnega. Etiko opredeljuje kot
teoretično filozofsko refleksijo nravnosti, ki govori o moralno relevantnih pojavih in procesih.«
»Po definiciji je etika tista veda filozofije, ki se v prvi vrsti ukvarja s teoretskim pojasnjevanjem
in kritičnim ocenjevanjem fenomena morale, kar pomeni da etika raziskuje izvor človeške
moralnosti, kriterijev moralnega vrednotenja in razumevanja smotrov, namenov in ciljev.
Ukvarja se pravzaprav s smislom moralnega značaja, obnašanja, delovanja ter samozavedanja
tako posameznikov, kot tudi širših družbenih skupnosti. Temeljni predmet raziskovanja etike
je morala, ki jo opredeljujemo kot človeški fenomen, saj lahko samo človeško bitje iz
perspektive dobrega in zla vzpostavi in ohranja kritično-vrednostni odnos do obnašanja in
dejanj drugih ljudi, do njihovih značajev ter končno samega sebe.« (Jelovac 1998, 14)
Kot pravijo Ažman in drugi (povzeto po Constantino, 2008, 92) »imajo pri sprejemanju
odločitev v skladu z etiko ključno vlogo vrednote posameznika, njegova prepričanja in
filozofija. Etika je obravnavana kot skupek filozofskih prepričanj in praks, ki se nanašajo na
razlikovanja med dobrim in slabim, na vrednote, človekove pravice, dostojanstvo in svobodo
ter na dolžnost drugih in do družbe.
»Etika je ena od vej filozofije, ki se primarno ukvarja z blaginjo ljudi. Uresničiti želimo svoje
zmožnosti, živeti želimo dobro v materialnem in duhovnem smislu, prav tako želimo spodobno
ravnati z drugimi. Kadar presojamo, se odločamo ali skušamo presoditi ravnanje drugih,
uporabimo etično presojo. Pri tem ugotavljamo čigavo ravnanje je bilo pravilno ali napačno,
dobro ali slabo, odgovorno ali neodgovorno. Svoje ravnanje smo dolžni pojasniti, saj živimo v
skupnosti ljudi, kjer se lahko zgodi, da naša dejanja koga prizadenejo, zato je pomembno, da
ravnamo odgovorno.« (Štrukelj 2009, 4)

7

2.2 Ravni in koncepti obravnave etike
Temeljne ravni obravnave etike so, kot pravi Tavčar (Tavčar v Možina et al. 1994, 137), tri:
»(1) zadeve v zunanjem okolju organizacije, (2) zadeve v organizaciji in (3) zadeve managerjev.
Managerska etika sega tako v zunanje kot v notranje okolje organizacije.«
Temeljne ravni obravnave etike so:


metaetika,



normativna etika,



deskriptivna etika.

V nadaljevanju bomo tako opisali ravni obravnave etike, in sicer metaetiko, deskriptivno in
normativno etiko.
Metaetika, deskriptivna in normativna etika
»Metaetika ali analitska etika je etika, ki raziskuje normativno etiko, išče pomen pojmov morale
in etičnih presoj.« (Tavčar v Možina et al., 1994, 139)
»Temelj normativne etike je, kot pravi Tavčar, etika zdrave pameti, ta združuje vrednote in
načela ljudi v obliko preprostih izkustvenih pravil. V to skupino uvrščamo vse od verskih pravil
(Desetero božjih zapovedi krščanske vere) do enostavnih pravil za management, kot so (Tavčar
v Možina et al., 1994, 139):


Ne škoduj drugim.



Spoštuj pravice drugih.



Ne laži in ne goljufaj.



Drži obljube, izpolnjuj pogodbe.



Ravnaj po zakonih.



Varuj druge pred škodo.



Pomagaj pomoči potrebnim.



Bodi pravičen.



Spodbujaj gornje vrednote pri drugih.«
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Normativna etika tako predstavlja temelj za odločanje, saj izpostavlja niz pravil oz. zapovedi,
po katerih se lahko posameznik ravna. Obravnava standarde oz. kriterije kaj je prav in kaj
narobe. V tem okviru velja izpostaviti etične teorije kot so: utilitarizem, naturalizem,
formalizem in pragmatizem, zagovarjajo moralne principe in pravila, ki določajo, katera dejanja
so pravilna in katera napačna.
»Deskriptivna etika je osnova za normativno etiko, ki odkriva, razvija, utemeljuje temeljna
etična načela in vrednote; norme, pravila in vrednote družbene morale skuša urediti v celoto;
raziskuje, kateri so temeljni principi iz katerih izhajajo norme.« (Tavčar v Možina et al., 1994,
139)
Etiko obravnavamo tudi s pomočjo konceptov. Med najpogosteje omenjenimi oz.
izpostavljenimi v literaturi so tako npr. (1) etični univerzalizem in etični relativizem ter (2)
absolutna etika in absolutna neetika.
Omenjene koncepte v nadaljevanju podrobneje predstavljamo.
Etični univerzalizem in etični relativizem
Kot navaja Tavčar, (v Možina et al., 1994, 140) »je etika managementa veja splošne, filozofske
etike. Izhaja iz vrednot ljudi v različnih okoljih in v različnih obdobjih. Korenine etike segajo
nazaj do antičnih filozofov, ves čas raste in se prilagaja času, duhovnemu in materialnemu
razvoju družbe, samo zato da bi bila blizu ljudem.«
»Za razvoj družbe velja, da ne poteka sočasno in enako po vsem svetu; nanjo vpliva veliko
dejavnikov – okolje, ljudje, dogodki in vplivi. Prevladujoče vrednote prebivalstva enega dela
sveta so lahko precej drugačne, kakor vrednote povsod drugod – iz vrednot nastajajo etična
sodila, jedro etike.« (Tavčar v Možina et al., 1994, 140)
»Različne vrednote ljudi pomenijo tudi različna sodila za etično odločanje. Sožitje v skupnosti,
kjer iste odločitve eni smatrajo kot dobre in dovoljene, drugi pa za slabe in prepovedane, je
praktično nemogoče. Prizadevanje za enovito oz. univerzalno etiko je eno temeljnih vprašanj
vsake družbe, religije in ideologije, odkar stoji svet.« (Tavčar v Možina et al., 1994, 140)
»Glede na različnost okolja, lahko najdemo različne etike, vendar to ne pomeni, da bi veljale
vse in povsod enako, kar nakazuje na etični relativizem. Spoznanje o tem, da morebiti obstajajo
različne etike članov organizacije oz. njenih udeležencev, je za managerja nadvse pomembno.
Pri tem skuša izbirati odločitve, ki so po sodilih njegove organizacije ter drugih udeležencev,
dobre ali vsaj sprejemljive.« (Tavčar v Možina et al., 1994, 140)
»Dejstvo, da obstajajo različne etike ne pomeni, da bi se jim morala organizacija in manager
brez omejitev podrejati. Podrejanje v nasprotju z lastnimi vrednotami bi pomenilo neetično
odločanje in nemoralno ravnanje.« (Tavčar v Možina et al., 1994, 140)
Absolutna etika in neetika
»Absolutna etika ali drugače imenovana univerzalna etika narekuje, da odločanje poteka
dosledno po etičnih sodilih, najraje po enem samem. Načelno absolutna etika velja za edino
pravo, kljub temu pa je lahko preveč toga in dogmatična – kot pravi ljudski rek, je lahko »bolj
papeška, kot papež sam.« Za etiko managementa, ki je »umetnost možnega«, ta koncept ni
najbolj prikladen.« (Tavčar v Možina et al., 1994, 140)
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»Absolutna neetika je koncept, ki zanika etiko in predstavlja popolno nasprotje absolutni etiki.
Zanika »dobro, pravično in dovoljeno,« v njej cilj opravičuje rabo kakršnihkoli sredstev.
Absolutna neetika prinaša enoumje in dogmatizem, duši svobodo in ustvarjalnost. S stališča
moči je pritegnila že marsikaterega odločevalca. Za etiko managementa ta koncept gotovo ni
pravi, čeprav je že marsikdaj prevladoval – v zgodnjem kapitalizmu, v suženjstvu, ne nazadnje
marsikdaj in marsikje v naši polpreteklosti.« (Tavčar v Možina et al., 1994, 141)
»Managerji bi si pri sprejemanju odločitev morali pomagati s sledečimi temeljnimi etičnimi
dolžnostmi (Tavčar v Možina et al. 1994, 143):


Verodostojnost: je dolžnost izpolnjevanja vseh vrst obljub.



Popravljanje krivic: je dolžnost popravljanja krivice, ki je bila storjena z neprimernim
delovanjem ali vedenjem.



Hvaležnost: je dolžnost, s katero se izkaže hvaležnost dajalcu uslug.



Pravičnost: je dolžnost, s pomočjo katere se skrbi za ustrezno razdelitev dobrin.



Dobrodelnost: je dolžnost, pri kateri se z dejanjem ali vedenjem izboljša položaj drugih.



Izpopolnjevanje: je dolžnost, s pomočjo katere posameznik nadgrajuje obstoječe znanje.



Neškodljivost: je dolžnost, s pomočjo katere delovanje in vedenje poteka drugim
neškodljivo.«

»Splošnejša kot so sodila in načela, težja je njihova uporaba za vsakdanje etično presojanje in
odločanje. Med vzvišena načela uvrščamo človeško dostojanstvo, s katerim se ni težko strinjati
– zato sodi v etiko od antike do dandanašnjih dni; podobno je s svobodo. Težave predstavlja
konkretizacija dostojanstva v enakopravnost ter svobode v človekove pravice v političnem in
kulturnem življenju.« (Tavčar v Možina et al. 1994, 143)

2.3 Etika in morala
»Etika in morala, sta pojma, ki ju ljudje ne uporabljajo dosledno, pogosto ju tudi zamenjujejo.
Nekoč sta pomenili isto – »etika« v stari grščini in »morala« v stari latinščini. Ta sorodnost živi
še danes. Slovar slovenskega knjižnega jezika navaja dve razlagi morale: prva razlaga pravi, da
je morala nekaj kar vrednoti, usmerja medsebojne odnose ljudi kot posledica dobrega in
slabega, druga razlaga pa pravi, da je morala priznavanje, izpolnjevanje tega, kar vrednoti,
usmerja medsebojne odnose ljudi glede na kaj.« (Tavčar v Možina et al. 1994, 136)
Kot navaja Tavčar, (v Možina et al. 1994, 136) »je etika filozofska disciplina, ki obravnava
merila človeškega hotenja in ravnanja glede na dobro in zlo; vsebuje moralna načela in norme
ravnanja v določenem poklicu, kot na primer poklicna etika, zdravniška etika itd.«
»Morala [iz lat. mos »običaj, nrav«; moralis »nraven, moralen«]; je skupek predpisov, norm,
vrednot in idealov, ki so sankcionirani s posebno notranjo, subjektivno sankcijo, katero subjekt,
oseba ali posameznik »uporablja« na samem sebi zaradi morebitnega kršenja omenjenih
nravstvenih postavk. Morala se opredeljuje kot avtonomna; slaba vest osebo dosti bolje nadzira
in obvladuje kot kake sankcije vnanjih (pravnih, političnih) dejavnikov.« (Sruk 1999, 305)
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»Osrednje področje etike je proučevanje morale, moralnih vodil in moralnega ravnanja, zlasti
pa sodil (norme) in postopkov za analitično etično odločanje. Morala obsega tudi zbir
normativnih pravil za rutinsko odločanje: kodekse, standarde ali nabor standardov, ki
narekujejo, kaj naj človek stori, kadar gre za koristi, za pravice in dolžnosti do samega sebe, do
drugih in do organizacij. Etiko lahko tako opredelimo kot filozofijo morale.« (Tavčar v Možina
et al. 1994, 136)
Obstajajo različne vrste etike, glavna delitev je na splošno in posebne etike. Kot piše Tavčar
(Tavčar v Možina et al. 1994, 136), »je splošna etika tista, ki obsega sistematično obravnavanje
morale nasploh, ki išče paralele v vsakdanjem življenju ter razvija orodja za analiziranje
moralnih zadev na osebni in na družbeni ravni.«
»O značilnosti posebnih etik govorimo takrat, ko splošno etiko apliciramo na posebna področja
– kar pomeni, da se raziskuje morala na specializiranih področjih človeškega delovanja. Od tod
izvira poslovna oz. podjetniška etika, zdravniška etika, pravniška etika, računovodska etika in
ostale posebne vrste etik.« (Tavčar v Možina et al. 1994, 136)
»Etika managementa tako npr. proučuje moralo, moralna načela in moralno odločanje, prav
tako proučuje tudi racionalna sodila ali norme ter postopke za etično odločanje managerjev.
Morala managementa je zbir normativnih pravil za odločanje, to je lahko kodeks, standard ali
nabor standardov, ki narekujejo, kako naj manager ukrepa, kadar gre za koristi, za pravice in
dolžnosti do samega sebe, do drugih in do organizacij.« (Tavčar v Možina et al. 1994, 136)
»Etiko in moralo managementa največkrat v kontekstu podjetja obravnavajo skupaj, saj sta
vezani na organizacijo. Zato govorijo o podjetniški etiki in morali. Od le-te se razlikuje
gospodarska etika, ki zadeva narodno gospodarstvo kot celoto.« (Tavčar v Možina et al. 1994,
136)
V naslednjem podpoglavju se osredotočamo na eno izmed vej etike, in sicer poslovno etiko.

2.4 Poslovna etika
Poslovna etika je posebna veja etike, ki se ukvarja s proučevanjem fenomena poslovne morale
ter predstavlja eno izmed vrst aplikativne etike.
Tavčar (v Vukovič 1998, 424) izpostavlja, da je »poslovna olika pomembna vsebina besednega
in nebesednega komuniciranja – pa tudi sestavina kulture organizacije in okolij, kjer
organizacija deluje. Prevladujoče vrednote, navade, razmerja in vzorniki udeležencev
organizacije, predstavljajo temelj te kulture. Delovanje, vedenje in odločanje opredeljujemo
kot etično, kadar ni v nasprotju s prevladujočimi vrednotami udeležencev organizacije.
Koristno vodilo managerjem pri njihovem delovanju, predstavlja enostaven miselni model, ki
temelji na medsebojni povezanosti etike, kulture in olike.«
Nadalje Sruk (1999, 387) opredeljuje poslovno etiko kot: »nravstvena načela in norme, ki naj
bi predstavljale optimalno moralno-etično sistematično ureditev ter osmislitev poslovnih
dejavnosti in odnosov.«
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»Temelj poslovne etike je poštenost, enakovrednost in zanesljivost, kar vključuje skrbnost do
ljudi, živali in okolja ter zavzetost za ukvarjanje z vplivi dejavnosti in odločitev na interese
deležnikov. Opredelitev pomeni, da je odprto vprašanje, kakšna etika prevladuje kot pri ljudeh
sprejeto merilo, kaj je prav in kaj narobe. Poslovna etika je aktualna, ker je med bistvenimi viri
sedanje krize, potem ko je neoliberalizem namesto »nevidne roke« Adama Smitha kot etike
soodvisnosti uveljavil etiko sebične pristranskosti, ki je uničila prevlado svobodnega trga in
države.« (Mulej, Potočan 2012b, 1)
Etika managementa in zunanja okolja organizacije
»Zunanje okolje podjetja opredeljuje poslovno etiko, ki obravnava razmerja podjetja z
zunanjimi udeleženci. V to opredelitev spada tudi družbena odgovornost managementa, ki
opredeljuje odnose razmerja z drugimi posamezniki, skupinami in organizacijami v okolju.«
(Tavčar v Možina et al. 1994, 137)
»Morala managerjev do lastnikov oziroma razpolagalcev z organizacijo je na prvem mestu. Ti
prek svojih pooblaščencev določajo strateške usmeritve in smotre delovanja organizacije ter
postavljajo in odstavljajo managerje. Pri moralnih dilemah managerjev ni pomembno le
vprašanje ali ravnajo v skladu z interesi lastnikov oziroma razpolagalcev, temveč tudi ali je
odločanje v korist teh interesov združljivo z moralo do drugih udeležencev, tako v notranjem
kot v zunanjih okoljih podjetja. Vpliv organizacije na svoje okolje, je odvisen od lastne moči
in interesov.« (Tavčar v Možina et al. 1994, 137–138)
Etika managementa in notranja okolja organizacije
»Poslovna etika seveda pomembno posega in opredeljuje delovanje in vedenje v notranjem
okolju podjetja, kar pomeni da vpliva na odločitve ter delovanje vseh sodelavcev. Med
sodelavce spadajo notranji udeleženci organizacije – od najvišjega managerja, srednjih in nižjih
managerjev, ter vseh zaposlenih, ki so razporejeni po različnih delovnih mestih, npr. strokovne
službe, referenti itn. Etika managementa obsega tudi razmerja managerjev z vsemi sodelavci v
organizaciji, kar poznamo kot etiko vodenja. Etika vodenja opredeljuje pogoje dela, osebni
razvoj, nagrajevanje in soupravljanje.« (Tavčar v Možina et al. 1994, 138)
»Učinkovito in uspešno vodenje managerjev ni mogoče brez zavzetega sodelovanja notranjih
udeležencev. Vsi sodelavci so hkrati člani podjetja kot napol trajne človeške skupnosti.
Skupnosti posvečajo svoje zmožnosti in prizadevnost, prav tako je pomembno, da se zavedajo,
da so od nje s svojimi družinami vred močno odvisni. Ne gre samo za materialne vidike, saj
delo v organizaciji in s sodelavci osmišlja življenja zaposlenih.« (Tavčar v Možina et al. 1994,
138)
»Praviloma imajo managerji v razmerju do sodelavcev obilo moči – ne le tiste, ki jim jo daje
položaj ter razpolaganje z resursi organizacije, temveč tudi osebne moči in moči znanja. To jim
daje možnost, da izdatno vplivajo na sodelavce – bolj ali manj v navzkrižju z njihovimi interesi,
vrednotami in smotri.« (Tavčar v Možina et al. 1994, 138)

12

2.5 Elementi poslovne etike za izboljšanje etičnosti delovanja in vedenja
Elementi poslovne etike predstavljajo izhodišče za oblikovanje etičnega kodeksa, kar
posledično vodi do izboljšanja etičnosti delovanja in vedenja, ki se lahko kaže tudi v izboljšanju
poslovanja.
»Pridobljen ugled podjetja skozi leta je mogoče uničiti zelo hitro, saj je lahko potreben le en
škandal, kot ugotavljajo managerji. Za visoke etične standarde v podjetju je prvi vrsti
odgovorno vodstvo podjetja.« (Štrukelj 2009, 60 povzeto po Glas 2007, 230)
»Zaposlovanje ljudi, ki niso brezbrižni do etike, imajo visoka merila in vztrajajo na visokih
etičnih standardih, ostaja ključnega pomena za zagotavljanje visoke ravni etičnosti delovanja
in vedenja organizacije kot celote in njenih zaposlenih. Managerji morajo biti etični vzor,
spodbujati morajo kulturo obojestranskega dialoga, občasno morajo obravnavati etične dileme,
da se lahko oblikuje enoten pogled na težave. Oblikovanje etičnih pravil bi naj potekalo s
pomočjo zaposlenih.« (Štrukelj 2009, 60 povzeto po Glas 2007, 230)
Kot navaja Možir, (v Možir 2012, 18 povzeto po Jaklič 2005, 285) so temeljna praktična načela
poslovne etike sledeča:


»Skrb – pri čemer je le-ta profesionalna dolžnost vsakega, ki se nanaša na predvidevanja
in reševanje možnih problemov. Gre za skrb v povezavi s predvidevanji in reševanjem
možnih problemov. Nezmožnost predvidevanja ali nepoznavanje ni mogoč izgovor,
temveč pomeni profesionalno nepozornost ali zanemarjanje.«



»Zaupnost – to načelo izpostavlja, da lahko posameznik uporablja informacije le za v
naprej dogovorjene namene.«



»Zvestoba posebnim odgovornostim – to načelo daje prioritetam velik pomen, saj
zagovarja dejstvo, da je odgovornost posameznika do podjetja višje na lestvici prioritet,
kot odgovornost do prijatelja. «



»Izogibanje in reševanje konfliktov v interesih – pri tem načelu je je ključnega pomena
transparentnost delovanja in vedenja podjetja, pomembno je, da se konflikti rešujejo
etično in v skladu s pravilniki in/ali zakoni.«



»Delovanje v dobri veri – značilnost tega načela je, da podjetje deluje pošteno,
transparentno ter v skladu z običaji.«



»Spoštovanje človekovega dostojanstva – značilnost tega načela, je da delovanje in
vedenje podjetja ne sme negativno vplivati na človeško dostojanstvo.«



»Spoštovanje svobode in ustavnih ter splošnih človekovih pravic – značilnost tega
načela je, da podjetje s svojim delovanjem in vedenjem v matičnem podjetju in
poslovnih enotah, ne sme kršiti ustavnih ter splošnih človekovih pravic.«
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S pomočjo modela vrlin lahko dosežemo višjo raven etičnosti. Kot navaja Glas (Priročnik, 9)
»se v tem modelu poudarja, da pri etičnosti odločanja ne gre za abstraktna pravila in moralna
načela, temveč imajo vlogo osebne značilnosti, vrline posameznika, ki se odloča, njegov značaj
in kontekst, pri čemer je bistvena zavezanost, privrženost, človeška odličnost ljudi, ki se
odločajo. Vrline so tiste osebne lastnosti in kvalitete, ki krasijo posameznika kot človeško bitje:
navade, prioritete, značilnosti ali posebnosti. Te vrline pridobi posameznik postopno, v času se
sicer spreminjajo, vendar zelo počasi. Oseba z dobrim značajem poseduje vrsto pomembnih
vrlin, oseba s slabim značajem pa ima vrsto pomanjkljivosti.«
Med pomembne dobre lastnosti ali vrline managerja sodijo (Glas, 9):


»skupnost – posameznik se situira v družbenem tkivu,«



»odličnost – tudi v poslovnih odločitvah se uveljavi osebna odličnost,«



»članstvo – osebna identiteta se oblikuje v podjetju,«



»integriteta – kompleks vrlin, koherentni značaj, osebnost vredna zaupanja,«



»tehtna presoja – upoštevanje okoliščin, treznost,«



»celovitost človeškega bitja.«

Izredno pomembno je, da se znotraj organizacije daje poudarek etiki, poštenosti, pravičnosti in
integriteti. Potrebno je uvesti etična pravila, pri čemer velja priporočilo, da nastanejo po posvetu
in s sodelovanjem zaposlenih. Priporočljivo je, da se ob uvedbi etičnih pravil istočasno ustanovi
komisija za etičnost in/ali se določijo svetovalci za etična vprašanja, obvezna je vključenost
članov nadzornih svetov.
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3 ETIKA PODJETJA IN DRUŽBENA ODGOVORNOST
PODJETJA
Skozi celotno nalogo želimo prikazati vlogo in pomen etike in etičnega kodeksa, zato bomo v
naslednjem poglavju podrobneje predstavili, kako pomembno je iz vidika doseganja etičnosti
delovanja in vedenja, da je podjetje družbeno odgovorno.
Družbena odgovornost podjetja in etika sta tesno povezana koncepta. Družbeno odgovorno in
etično delovanje in vedenje organizacij je postalo osrednja tema sodobnega svetovnega
gospodarstva. V tem okviru bomo v tem poglavju najprej opredelili koncept družbene
odgovornosti, predstavili interesne skupine oz. deležnike organizacije ter faze poročanja o
družbeni odgovornosti. Poglavje sklenemo s predstavitvijo povezave med etiko in družbeno
odgovornostjo.

3.1 Opredelitev družbene odgovornosti
»Podjetje s svojim delovanjem neposredno in nujno vpliva na družbeno okolje, čigar del je. Iz
tega naslova se je v preteklosti postopoma oblikovalo zavedanje, da je zaradi tega vpliva dolžno
ravnati odgovorno do vseh aspektov družbe, ki se jih dotika. Delovanje podjetij ima velik vpliv
na okolje, zaradi česar lahko družbeno odgovornost razumemo tudi kot del širše
okoljevarstvene politike.« (Jernejčič Dolinar, 2009, 307)
Jernejčič Dolinarjeva (2009, 307) navaja, »da je družbena odgovornost koncept, znotraj
katerega podjetja na prostovoljni osnovi in v sodelovanju z deležniki v svoje poslovanje
integrirajo družbene in okoljske vidike. Poleg izpolnjevanja svojih obveznosti, ki jih imajo po
zakonodaji, podjetja vlagajo še v okolje, človeški kapital in odnose z deležniki.«
»Presoja družbene odgovornosti podjetij ni odvisna od velikosti posameznega podjetja,
družbeno odgovorna naj bi bila tako veliko kot majhna, pa tudi mikro podjetja. Kljub temu pa
je v praksi družbena odgovornost podjetij relevantna predvsem za velika podjetja. Iz tega
razloga se v EU vse pogosteje uporablja izraz odgovorno podjetništvo, ki pomeni zagotavljanje
ekonomske uspešnosti podjetja z vključitvijo družbenih in okoljskih dejavnikov v svoje
poslovne aktivnosti. Povezuje individualno podjetniško vnemo in nazore, ki so potrebni za
ustanovitev in vodenje manjših podjetij z občutkom za družbeno odgovornost, ki je pogosto del
osebnih vrednot podjetnika.« (Jernejčič Dolinar, 2009, 308 povzeto po Responsible
Entrepreneurship, 2007).
»Temeljna načela za uresničevanja družbene odgovornosti podjetja so naslednja: pošteno in
enakovredno obravnavanje zaposlenih, etični način poslovanja, spoštovanje temeljnih
človekovih pravic, odgovorno ravnanje z okoljem, skrbnost v odnosu do ožje lokalne skupnosti
in širšega družbenega okolja, v katerem podjetje deluje.« (Drevenšek, 2005, 8)
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Jernejčič Dolinarjeva (2009, 310) meni, da družbeno odgovorno obnašanje prinaša koristi, ki
lahko posredno vplivajo na povečanje konkurenčnosti, razdelila jih je v naslednje skupine:


»Skrb za zaposlene prinaša večje zadovoljstvo zaposlenih, ki se odraža v večji
učinkovitosti ter kakovosti.«



»Večji ugled utrjuje poslovne povezave, zagotavlja zvestobo kupcev, omogoča
kakovostno dobavno verigo, prinaša nove poslovne priložnosti, npr. večjo privlačnost
za vlagatelje kapitala.«



»Zniževanje nekaterih stroškov (npr. v povezavi z zaposlenimi, skrbnim ravnanjem s
surovinami in materialom) ter povečanje prihodkov (npr. zaradi zvestobe kupcev,
visoke kakovosti izdelkov in storitev, okolju prijazne tehnologije) izboljšujeta poslovni
izid podjetja (dobiček).«



»H konkurenčnemu položaju pomembno prispevajo zlasti vključevanje družbene
odgovornosti v strategijo podjetja, s pomočjo katere podjetje lažje dosega strateški
položaj tudi z družbeno odgovornostjo. Pri tem so mu v pomoč osvojeni standardi
družbene odgovornosti, ki dokazujejo raven družbene osveščenosti podjetja in utrjujejo
blagovno znamko. Obenem odpirajo podjetju več možnosti v primeru, ko drugi izbirajo
svoje poslovne partnerje čedalje bolj tudi na podlagi družbene odgovornosti podjetja.
Konkurenčnost podjetja lahko krepijo tudi inovativne rešitve skupnih problemov ter
dobri odnosi s skupnostjo in oblastmi.«

Obstajata dva razloga za uvajanje družbene odgovornosti v podjetja, in sicer moralni in
ekonomski (Jernejčič Dolinar, 2009, 312):


»Moralni razlog pomeni, da se podjetja zavedajo, da delujejo v soodvisni družbi, kjer
imajo tudi odgovornost ustvarjati dodatno vrednost za družbo in izboljšati kakovost
življenja poleg ustvarjanja dobička.«



»Ekonomski razlog pa pomeni, da imajo podjetja, ki se predstavljajo kot družbeno
odgovorna, večji ugled in lojalnost med potrošniki, večjo privlačnost za vlagatelje
kapitala, z zmanjševanjem emisij in odpadov zmanjšujejo onesnaževanje okolja in svoje
lastne stroške ter so bolj zaželena s strani iskalcev zaposlitve.«
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3.2 Deležniki organizacije
V literaturi najdemo veliko na temo deležnikov v organizaciji. Najpogosteje se uporablja model
deležnikov, ki ga je razvil R. Freeman iz leta 1984, kjer so opredeljeni številni notranji in
zunanji deležniki organizacije.
Pojem deležnik izhaja iz direktnega prevoda pojma »stakeholder«. Pri opredelitvi gre za:
»tiste skupine, ki lahko povzročijo prenehanje obstoja organizacije, če bi le-te umaknile svojo
podporo.« (Freeman in Reed, 1983, 89)
S pomočjo Freemana in Reda (1983, 91) je nastala definicija deležnikov: »deležniki so
interesne skupine, protestniki, vladne organizacije, obrtne zbornice, konkurenca, sindikati,
zaposleni, potrošniki, delničarji in drugi. Širše gledano gre za skupino ali posameznika od
katerega je odvisen obstoj organizacije.«
Drugi avtorji pojem deležnik razlagajo podobno, vendar so običajno definicije bolj omejene.
Haberberg in Rieple (2008, 26) razlagata, »da so deležniki ljudje, ki se zanimajo za uspeh,
poraz ali aktivnosti organizacije ter imajo posledično željo po vplivu na obnašanje
organizacije.«
Medtem ko jih Grunig in Hunt (1984, 297) opredeljujeta kot: »posameznike ali skupine, ki
vplivajo na dejanja, odločitve, politiko, prakso in prihodnost organizacije in niso pod
neposrednim upravljanjem podjetja.« Osrednja Freemanova (1984, 25) definicija deležnikov
je: »Deležnik je vsaka skupina, ki lahko vpliva na organizacijo ali organizacija vpliva nanjo.«
Razložena je kot zanimanje za delež v delovanju podjetja ali kot zahteva po lastništvu.
»Vsebina interesov oseb ali skupin je različna glede na specifičnost interesov. Interesi
posameznikov ali skupin so si lahko nasprotni, zaradi zahteve po uravnavanju različnih
interesov deležnikov se nad organizacijo izvaja pritisk.« (Golob, 2014, 12)
Interese delimo na naslednje tri skupine (Golob, 2014, 12–13 povzeto po Cornelissen 2005,
61–62):


»Interesi vrednosti – so tisti, pri katerih imajo deležniki neposredno lastništvo v
organizaciji, to so delničarji, direktorji in mali lastniki delnic, katerih vrednost delnic je
premajhna, da bi imeli omogočen vpogled v poslovanje.«



»Ekonomski interesi – so tisti, pri katerih si deležniki obetajo ekonomsko in ne lastniško
korist, med te uvrščamo npr. zaposlene, potrošnike, dobavitelje in konkurenco.«



»Interesi vplivanja – so tisti, pri katerih deležniki nimajo ne ekonomskega in ne
lastniškega interesa, pač pa samo interes vplivanja. V to skupino uvrščamo potrošnike,
okoljevarstvenike, gospodarske zveze in druge vladne skupine.«

»Ključne osebe podjetja za maksimiranje tržne vrednosti delnice so lastniki. V poslovnem
okolju obstajajo različne interesne skupine z različnimi cilji in pričakovanji. Podjetja, so
prisiljena k širšemu razmišljanju in usmeritvi svojih ciljev tudi v družbeno odgovorne
aktivnosti. Zelo pomembno je, da podjetje ni v sporu z deležniki in da poskrbi za blaginjo
ljudi.« (Berk, Lončarski in Zajc, 2007, 6)
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3.3 Poročanje o družbeni odgovornosti
»Primarni namen družbenega poročanja ni v prepoznavanju slabih korporacij, temveč kreacija
dialoga med korporacijo in deležniki. Družbeno poročilo kot dokument nima večje vrednosti,
če ne informira deležnikov, vodi k pogovoru z deležniki ali vpliva na odnos med podjetjem in
deležniki.« (Janežič, 2004, 2)
Zaradi številnih pozitivnih vplivov odgovornega ravnanja podjetja vse pogosteje vključujejo
koncept družbene odgovornosti v svojo poslovno prakso. Slednje počnejo na različne načine
(Jernejčič Dolinar, 2009, 312):


»Družbena odgovornost je lahko oblikovana kot samostojna strategija podjetja ali pa je
vanjo vključena.«



»Družbena odgovornost podjetja se lahko izvaja z ali brez določenega načrta po
posameznih funkcijah v podjetju.«



»Družbena odgovornost se lahko izvaja glede na trenutne razmere na trgu ali zaradi
različnih pritiskov v ali izven podjetja.«

»Družbeno odgovorno poročanje se je v svetu razvilo kot samopobuda multinacionalnih
podjetij ter zaradi pritiska nevladnih organizacij. Multinacionalna podjetja v državah tretjega
sveta so še par desetletij nazaj kršila družbene norme, ki veljajo v njihovih matičnih državah
glede odnosa do zaposlenih in ravnanja z okoljem. Prav zato so se začele stavke zaposlenih,
izvajali so se protesti različnih gibanj in poostrila se je zakonodaja. Ta pojav definiramo kot
pojav družbenih oziroma političnih stroškov, saj se posredno zmanjšuje vrednost premoženja
lastnikov.« (Slapničar, 2005, 44)
Vključevanje družbene odgovornosti podjetja ni enkratno dejanje, ampak je dolgotrajen proces,
ki je sestavljen iz več stopenj (Jernejčič Dolinar, 2009, 312):


»Podjetje mora najprej izoblikovati svoje vrednote, h katerim pri svojem poslovanju
teži, in nato vanje vključi načela družbene odgovornosti.«



»Podjetje mora nato pregledati svoje cilje, poslovno strategijo, poslanstvo in vizijo ter
vanje vključiti družbeno odgovornost.«



»Nato mora izbrati način inkorporacije družbene odgovornosti v svoje poslovanje.
Lahko jo vključi v že obstoječo strategijo po posameznih funkcijah podjetja ali pa
pripravi samostojno strategijo.«



»Nato začne podjetje aktivno izvajati način vključevanja družbene odgovornosti preko
izvajanja omenjene strategije. Pri tem ne sme pozabiti na zaposlene, vodilni delavci jih
morajo seznaniti s spremembami in morebitnimi novostmi v poslovanju podjetja.«



»Podjetje mora ves čas skrbeti za samokritiko, preverjati pozitivne in negativne
rezultate dela in izvajanja strategije.«
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»Podjetje ima možnost, da med samim izvajanjem vključevanja družbene odgovornosti
strategijo spreminja in jo s tem izboljšuje. Pri tem mora upoštevati delovanje podjetja
in dotedanje rezultate izvajanja strategije.«

»S svojim razvojem in izkušnjami pa lahko podjetje vpliva tudi na spodbujanje vključevanja
družbene odgovornosti v druga podjetja iz iste panoge pa tudi v podjetja, ki delujejo v drugih
panogah slovenskega gospodarstva. Pomembno je, da podjetja poskrbijo za komunikacijo s
svojimi interesnimi skupinami in da jih obveščajo o svojih aktivnostih na področju družbene
odgovornosti. V začetni fazi načrtovanja je pomembno vzpostaviti pristen stik z lokalno
skupnostjo, kjer se identificira področja, ki so v skupnosti najbolj problematična. Učinkovito
zbiranje, obdelovanje in objavljanje podatkov o svojih aktivnostih, je za podjetje izjemno
pomembno, saj lahko s tem vključi vse deležnike in zainteresirano javnost.« (Jernejčič Dolinar,
2009, 312)
Temeljni namen poročanja o družbeni odgovornosti je ustvariti možnost za dialog med
podjetjem in interesnimi skupinami. De Colle in Gonelleva (2002, 87–92) v okviru družbenega
poročanja razlikujeta naslednja dva pristopa:




»Notranji pristop je povezan z etičnimi vprašanji, kar pomeni, da podjetja, ki izberejo
ta pristop, običajno razvijejo kodekse, v katerih so navedena etična načela, ki jim sledi
podjetje v odnosu do svojih interesnih skupin. V sklopu notranjega pristopa se zahteva
predanost vrhnjega managementa, samoocenitev organizacijske strukture,
organizacijske kulture in okolja podjetja. Namen notranjega pristopa je prepoznava
potencialne nevarnosti, določitev ravni odgovornosti ter omogočiti izobraževanje, s
pomočjo katerega zaposleni spoznajo in uresničujejo načela etičnega kodeksa.«

»Zunanji pristop se povezuje z družbenimi vprašanji, ki vključujejo upoštevanje vseh
družbenih interesov in podjetju nalagajo poročanje o njegovih aktivnostih na področju
družbene odgovornosti. Za zunanji pristop se odločijo podjetja, ki želijo oceniti
okoljske in družbene vplive svojih aktivnosti. Pri tem pristopu je vključen proces
družbenega poročanja, kar pomeni, da podjetje pri postavljanju ciljev upošteva tudi
zunanje interesne skupine.«

Najidealnejši družbeno odgovoren pristop k poročanju je kombinacija obeh pristopov.
V zadnjih letih so se podjetja soočala s vprašanjem, kaj naj vsebujejo poročila o družbeni
odgovornosti. Pregled poročil razkriva, da se npr. vsebine lahko razlikujejo, pri čemer gre
predvsem za različno intenziteto, s katero so različne vsebinske postavke obravnavane, saj
dajejo podjetja različen poudarek različnim vsebinam.
»Proces poročanja je potrebno začeti z izborom področij družbene odgovornosti, na katera se
bo poročilo nanašalo. Na izbiro imamo celostno poročilo o družbeni odgovornosti, okoljsko
poročilo, poročilo o zaposlenih, o zdravju in varnosti pri delu ali različne kombinacije naštetih
poročil. Odločitev o tem, katera vrsta poročila bo za podjetje najustreznejša, je odvisna od
zavezanosti vrhovnega managementa k družbeni odgovornosti in od informacij, ki jih imamo
na voljo.« (Dolinar, 2010, 24)
»Za transparentnost poročila o družbeni odgovornosti in kakovost poročanja skrbijo naslednja
načela: načelo ravnotežja, načelo primerljivosti, načelo natančnosti, načelo pravočasnosti,
načelo jasnosti in načelo zanesljivosti.« (Petrovič, 2012, 24) 
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Poročila o družbeni odgovornosti so tako postala pomemben del poročanja v organizacijah in
predstavljajo, kako podjetja rešujejo izzive, ki jim jih predstavljajo različni deležniki, saj le-ti
pomembno neposredno oz. posredno vplivajo na delovanje in vedenje organizacije.

3.4 Povezava med etiko podjetja in družbeno odgovornostjo podjetja
»Etiko lahko opredelimo kot način doseganja družbeno odgovornega ravnanja.« (Rozman,
2006, 52)
Tavčar (2006, 68) meni, »da etika sega globlje in širše kot družbena odgovornost.«
»V poslovnem svetu je etika pomembna tako kot družbena odgovornost, saj se podjetje preko
etičnosti lahko bolje zavaruje pred neetičnimi zaposlenimi, dobavitelji, kupci in konkurenti. Z
višjo ravnjo etičnosti delovanja in vedenja podjetja se skuša zavarovati integriteta posameznika,
saj so v primeru neetične klime pritiski na posameznika toliko večji.« (Jaklič, 2009, 52)
Med eno bolj preglednih teorij družbene odgovornosti, ki le-to povezuje z etiko, sodi naslednja
teorija, ki sta jo razvila Garrigi in Meleju (povzeto po Jernejčič Dolinar, 2009, 310), delita jo
na štiri skupine:


»Instrumentalne teorije – predpostavljajo, da je temeljna vloga podjetij večati vrednost
premoženja za lastnike in tako poudarjajo ekonomski vidik sodelovanja podjetja z
družbo.«



»Politične teorije – poudarjajo družbeno moč podjetij, zaradi katere morajo podjetja
sprejeti določene družbene dolžnosti ter sodelovati v družbenih aktivnostih.«



»Integrativne teorije – na podlagi teh morajo podjetja slediti družbenim potrebam pri
svojem poslovanju, ker sta obstoj in rast podjetij odvisna od družbe in okolja.«



»Etične teorije – so tiste, ki zagovarjajo stališče, da je odnos podjetij z družbenim
okoljem prežet z etičnimi vrednotami, zato je družbeno odgovorno poslovanje za
podjetja etična zapoved.«

Kovač (2006, 15–16) definira naslednje načine uvajanja etičnih načel v delovanje podjetij:



»s pomočjo oblikovanja etičnih načel v delovanju podjetja«;

»s pomočjo uresničevanja etičnih načel preko procesov odločanja v podjetju«;



»s stopnjo uresničevanja etičnih načel povečujejo primerno organizacijsko kulturo.«

»Popolno razkritje procesov, postopkov in predpostavk v poročilu je bistvenega pomena za
verodostojnost samega poročila. Preglednost oz. transparentnost poročanja je pravzaprav vaja
iz odgovornosti; gre za jasno in javno razlago dejavnosti organizacije tistim, ki imajo pravice
ali razloge, da jih to zanima.« (Dolinar, 2010, 11 povzeto po GRI, 2002, 24)
»Na temelju navedenega lahko ugotovimo, da se uvajanje etičnih načel v prakso delovanja in
vedenja organizacije najpogosteje prenaša s pomočjo etičnih kodeksov, ki predstavljajo najbolj
vidno in razširjeno obliko uveljavitve etičnih principov v delovanje in vedenje organizacije.«
(Crane in Matten, 2007)
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4 ETIČNI KODEKS KOT VIR KONKURENČNE
PREDNOSTI PODJETJA
V tem poglavju želimo ugotoviti kako etični kodeks vpliva na konkurenčnost podjetja. Najprej
predstavljamo etični kodeks kot enega izmed najpogosteje uporabljenih načinov za
institucionalizacijo poslovne etike. Nadalje predstavljamo vzroke za nastanek etičnega
kodeksa, opišemo etične kodekse ter predstavimo načine uvajanja etičnega kodeksa v podjetje.
Opisali bomo prednosti in slabosti etičnega kodeksa, ter predstavili kako poteka odločanje oz.
ravnanje v skladu s kodeksom. V zaključku tega poglavja pa bomo predstavili koncept
konkurenčne prednosti podjetja in pojasnili povezavo med konkurenčno prednostjo, etiko ter
etičnim kodeksom.

4.1 Etični kodeks kot eden od načinov institucionalizacije etike
V zadnjih desetletjih veliko podjetij oblikuje etične standarde primernega vedenja in delovanja,
ki bi mu zaposleni naj sledili. Pomembno je, da tem standardom ne sledijo le zaposleni temveč
tudi vodstvo, ki morajo biti zgled preostalim. Etični kodeks je prostovoljna zaveza zaposlenega,
da bo spoštoval in sledil načelom in vrednotam podjetja ter temu primerno predstavljal podjetje
tudi izven službenega okolja.
Kot navajata Crane in Matten v Business ethics (2007, 175–176), obstajajo štiri glavne skupine
etičnih kodeksov:


Organizacijski oziroma podjetniški etični kodeksi – so specifični etični kodeksi, ki so
namenjeni dotični organizaciji in so oblikovani v skladu s standardi izbrane
organizacije;



Strokovni etični kodeksi – se navezujejo na posamezno stroko, kot na primer, etični
kodeks medicinskih sester, etični kodeks računovodij itd.;



Industrijski (panožni) etični kodeksi – podobno kot strokovni etični kodeksi imajo tudi
posamezne industrijske panoge svoje etične kodekse, namenjeni so predvsem
zagotavljanju ustreznih pogojev dela vsem udeleženim v določeni skupini, kot na
primer, v elektro industriji, kjer je izdan etični kodeks ki povezuje proizvajalce
elektronskih naprav kot so Dell, Hawlet Pakard, IBM, Sony idr.;



Programski oziroma skupinski etični kodeksi – namenjeni so specifičnemu programu
ali skupini, ki jih združujejo isti interesi, kot na primer, združenje različnih vodstvenih
kadrov iz Evrope, ZDA in Japonske je oblikovalo etični kodeks z imenom CAUX
Roundtable Principles for Business.

Glede na vsebino, etični kodeksi običajno obravnavajo različno problematiko, večina le-te
odraža posamezne industrijske dejavnike in prevladujoče skrbi širše javnosti. Ravnanje z
okoljem in standardi dela prevladujejo med vsebinsko problematiko, prav tako je velika
pozornost namenjena varstvu potrošnikov, podkupovanju in korupciji.
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Pomembno je, da se pri oblikovanju etičnega kodeksa upošteva naslednji dve pravili:


opredeliti načela ali standarde, v katere organizacija, poklic ali panoga verjame ali jih
želi ohraniti,



določitev praktičnih smernic za vedenje zaposlenih, bodisi na splošno, bodisi v
posebnih okoliščinah (sprejemanje daril, ravnanje s strankami ipd.).

Jaklič (2009, 56) pravi, da moramo za zvišanje ravni etičnosti v podjetju upoštevati sledeče
osnovne elemente:





»Cilji in vrednote managerjev: Managerji morajo biti zgled zaposlenim v podjetju, prav
tako imajo vodilno vlogo pri odločanju ali bo v podjetju prevladovala etičnost ali ne.«

»Osebne lastnosti managerjev in ostalih zaposlenih, v okviru katerih mora biti vrhnji
management pošten in zavzet, kar pomeni, da mora podjetje imeti tudi poštene in
zavzete zaposlene, kar olajšuje in povečuje ekonomsko odgovornost podjetja.«
»Kultura podjetja in etična klima: Etično razpoloženje je del kulture podjetja, v
določenem okolju se ga da hitro ugotoviti, saj je posamezniku zelo hitro jasno, kaj je v
nekem okolju dovoljeno in kaj ne.«

»Etični kodeksi veljajo za eno bolj razširjenih orodij za zagotavljanje etičnega delovanja in
vedenja udeležencev organizacije. V ta namen so številna podjetja oblikovala etične kodekse,
ki etično ravnanje urejajo s predpisi, določili, smernicami in etičnimi kodeksi, saj se zavedajo,
da se etično ravnanje na dolgi rok izplača. Na eni strani etični kodeksi odražajo vrednote, za
katere se zavzemajo, na drugi pa želijo vplivati na ravnanja ljudi, s ciljem pridobiti čim večje
koristi za podjetje kot celoto. V odnosu do etike se kaže različnost glede na posameznikovo
osebnost, okolje, vzgojo in izobrazbo. Z vzpostavitvijo etičnih meril v medsebojnih odnosih
lahko dosežemo višjo raven etičnega ravnanja.« (Winston in Bahnaman, 2008, str. 222–224)
»K višji ravni etičnosti lahko podjetje pripomore z doslednim izvajanjem programov za
doseganje visoke ravni etike med zaposlenimi, z usposabljanji o etiki, z zgledom vodilnih, z
zaščito tistih, ki razkrivajo nepravilnosti, ter s sprejetimi etičnimi kodeksi.«
V nadaljevanju bomo predstavili nekaj definicij, ki opisujejo temeljne vzroke za nastanek
etičnih kodeksov.
Vzroki za nastanek etičnih kodeksov
Huber(1996, 27) navaja, »da se je v obdobju druge polovice 20. stoletja začelo v razvitem svetu
vse več govoriti o etiki. Kot razloge zato lahko navedemo povečevanje vojaškega nasilja in
grožnje z vojno, pojav družbene nepravičnosti in množične lakote, ogrožanje biosfere ter
gospodarska kriza.«
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»V preteklosti je bilo lažje kontrolirati situacije, saj je bila kontrola nad ljudmi veliko bolj
neposredna, kar je predstavljalo lažji način za odkritje neetičnega vedenja. V današnjem času
je vse drugače. Priča smo vse večji kompleksnosti podjetij, kar pomeni, da so lastniki vse bolj
prepuščeni na milost in nemilost managerjev. Vpliv na managerje je vse težji prav tako je vse
težje prepoznati neetična dejanja. Etičnost prav zato postaja vse bolj pomembna, saj bo etično
načelo vse bolj nadomeščalo oziroma izpodrivalo prej prevladujoče ekonomsko načelo. Za ta
prehod bo potrebno veliko časa, saj je potrebno spremeniti miselnost vseh ljudi ali pa vsaj
večine.« (Lipovec, 1997, 15)
Kot razlaga Hrastelj (2001, 151), »etični kodeksi ne smejo veljati za prisilno sredstvo, prav
zato se velikokrat izvajajo diskrecijsko. V poslovni javnosti so odmevni in s tem širijo krog
tihe večine privržencev etičnega ravnanja, torej tistih, ki običajno čakajo na pobude drugih.«
Med drugim ugotavlja, da etični kodeksi predstavljajo korak naprej do bolj etičnega vedenja in
obnašanja.
»Organizacije etične kodekse oblikujejo tudi zaradi vpliva in pritiskov različnih faktorjev.
Odziv na pritiske je takšen, da jih prisili k odločitvi za sprejetje etičnih kodeksov, saj s tem
pokažejo, da je etičen način poslovanja zanje zelo pomemben.« (Schwartz, 2001)

4.2

Opredelitev etičnih kodeksov in načini uvajanja

Podjetja etične kodekse imenujejo različno, nekatera jih imenujejo poslovni kodeks, druga
standardi poslovnega ravnanja, pojavljata se tudi poimenovanji pravilnik obnašanja in kodeks
poslovnega ravnanja. Vsi v poimenovanju izpuščajo pridevnik etični.
»V novolatinščini beseda codex pomeni panj, h kateremu nekoga pripeljejo zaradi nagrade in/ali

kazni, hkrati pa pomeni tudi knjigo, sestavljeno iz povoščenih deščic, na katerih so zapisani
vzorci vzornega vedenja. Po definiciji je moralni kodeks, skrbno izbrana, do določene mere
sistematično zbrana in jasno definirana množica norm, ki veljajo za praktična pravila obnašanja
posameznikov oz. služijo kot vzorci vzornega vedenja in/ali delovanja v določeni skupnosti.
Po svojem bistvu je morala sestavljena iz nenapisanih norm zaželenega tipa obnašanja,
odločanja in odgovornosti, prav zato se zdi, da je kodificiranje samoumevnih nenapisanih pravil
že v osnovi paradoksalno.« (Jelovac, 1998, 34)
»Etični kodeksi opredeljujejo obnašanje, ki velja za prepovedano in se mu zaposleni morajo
izogibati.«(Gibbs, 1975)
»Kodeksi po drugi strani promovirajo tvorno, etično in družbeno odgovorno obnašanje.« (Caza,
Barker in Cameron, 2004)
»Etični kodeksi predstavljajo vodilo in sodilo pri opravljanju poklicne dolžnosti, veljajo za
oporo pri delovanju v skladu z osebnimi vrednotami ter pomoč pri doseganju zaupanja
zaposlenih in nadrejenih. Podjetja, ki oblikujejo in sprejmejo etični kodeks, so soočena s
problemom, kako postaviti etične norme, da bodo sprejemljive za vse zaposlene. Pogosto se
namreč dogaja, da so etične norme nejasno zastavljene, kar je posledica nejasnih etičnih
standardov organizacije. Etični kodeks mora biti jasen, natančen in mora vsebovati jasne cilje.«
(Kaptein in Schwartz, 2008, 111–113)
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Glas v Priročniku za člane nadzornih svetov in upravnih odborov, navaja naslednja načela, po
katerih bi se naj organizacije ravnale:


»Načelo skrbnega gospodarja – managerji so zavezani standardom strokovne
usposobljenosti in skrbnega delovanja, pri odločanju morajo reševati probleme in
predvideti posledice. Če ne naredijo, kar bi morali pričakovati po strokovni plati, gre za
poklicno malomarnost ali nesposobnost: odgovorni so za dejanja podrejenih, za preskus
in učinke izdelkov ali proizvodnih postopkov za okolje.«



»Načelo zaupnosti – pri poslovnih razmerjih si stranke izmenjajo zaupne informacije in
managerji so odgovorni, da jih uporabljajo pazljivo, ne mimo pričakovanj ali dovoljenja
osebe, ki jih je razkrila. Zaupne informacije morajo zavarovati pred nepoklicanimi
osebami«



»Načelo zvestoba do posebnih odgovornosti: - managerji so dolžni zvestobo do
dolžnosti, ki izhajajo iz zakonov, pogodb ali poslovnih odnosov, posebej do delničarjev,
zaposlenih in drugih zainteresiranih oseb, agenti in borzni posredniki imajo posebne
odgovornosti do klientov, vendar imajo tudi zaposleni posebne odgovornosti do
delodajalcev.«



»Načelo navzkrižja interesov – poslovneži ne bi smeli priti v položaj, da kdo lahko
sklepa, da imajo poseben interes za dejanja, ki lahko škodujejo podjetju ali klientom.
Tak interes bi sicer lahko povezali s poslovanjem zunaj podjetja, z družinskimi
okoliščinami, prijateljstvom ali podobnim. V takšni situaciji morajo poslovneži v celoti
razkriti svoj položaj in mogoče interese, včasih pa prenesti odločitev na neodvisne
osebe. To so primeri, če bi bil poslovnež finančno povezan s podjetji, ki so kupci ali
dobavitelji njegovega podjetja, če bi kadrovski vodje zaposlovali sorodnike ali pa bi za
priporočilo podjetja klientom prejeli posebno nagrado.«



»Načelo zakonitosti – ne gre za to, da se manager drži »črke« zakona, upoštevati mora
duh oziroma smisel zakona, izogniti se mora poskusom, da bi zaobšel namen zakonskih
okvirov. Za neskladnost ravnanja z zakoni in predpisi se ne more izgovarjati, da zakoni
niso dobri, da jih tudi drugi kršijo.«



»Načelo delovanja v dobri veri – pri vseh poslovnih razmerjih mora poslovnež delovati
»v dobri veri«, pošteno, razkriti mora vsa pomembna dejstva in jih ne prikrivati. Pri
predstavitvi izdelkov mora upoštevati standarde in konvencije v panogi, ne pa tega
zlorabiti v škodo naivnih kupcev, pri oglaševanju in osebni prodaji ne sme lažno
predstavljati izdelkov, zavestno obljubiti dobave proizvodov ali plačila, če ve, da tega
ne bo zmogel.«



»Načelo spoštovanja blaginje ljudi – managerji morajo spoštovati fizično in čustveno
blaginjo zaposlenih, kupcev in drugih oseb. Najvišjo prioriteto morajo dati varnosti,
zato morajo kupcem in zaposlenim razkriti nevarnosti, tveganja. Zaposlenih, kupcev in
dobaviteljev ne smejo spolno ali čustveno nadlegovati.«
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»Načelo spoštovanja svobode in ustavnih pravic drugih oseb – managerji morajo
ohraniti svoboščine in ustavne pravice tudi tedaj, ko tega zakoni izrecno ne zahtevajo
in ni pravnih sankcij, paziti, da ne pride do kršitve temeljnih pravic do govora,
veroizpovedi, da podjetje ne posega v zasebnost zaposlenih in podobno.«

Načini uvajanja etičnega kodeksa
Poslovna praksa nam predstavlja niz dobrih in slabih postopkov uvajanja etičnih kodeksov.
Povzetek spoznanj je prikazan v tabeli 1.
Tabela 1: Dobri in slabi postopki za povečanje učinkovitosti etičnih kodeksov

Vir: Institute of Business Ethics, Codes of Conduct, 2005.
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4.3 Prednosti in slabosti etičnega delovanja in vedenja
Donaldson (1992, 55) pravi, da bi lahko slabosti kodeksov strnili v naslednjih pet dejavnikov:


»preveč splošna izraženost vrednot, posledično nihče temu ne nasprotuje in hkrati
to nikogar ne motivira«;



»stopnja etičnosti v etičnih kodeksih je lahko zelo nizka«;



»etičnost se definira kot prostovoljna, zaposleni, ki je na položaju, pri katerem ima
moč, lahko drugim vsili svojo moralo«;



»v primeru neuveljavitve kodeksa, ni učinkov«;



»določila kodeksa se zaradi neuveljavljanja pravil ne spoštujejo.«

Odpor do sprememb ter morebitno dejstvo, da vodilni velikokrat pripravijo etične kodekse po
svojih merilih in so želje ali pripombe ostalih zaposlenih neupoštevane, pripravi zaposlene do
tega, da se prepogosto znajdejo pred etičnimi dilemami, so tudi pogosto izpostavljene slabosti
etičnih kodeksov.
Kot pravita Wheelen in Hunger (1996, 71) »nižje na hierarhični lestvici kot je zaposleni, z
večjim odporom sprejema etične kodekse, saj si predstavlja, da naj bi uveljavljanje kodeksa v
praksi prineslo spremembe. Zahtevnejši kot je kodeks, težja bo pot do tega, da ga bodo
zaposleni sprejeli.«
»Kodeksi razjasnijo, kaj management opredeljuje kot neetično vedenje, zaposlenim pomagajo,
da se pripravijo na ukrepe ob določeni situaciji, še preden se zgodi, omogočajo jim zavrnitev
neetičnega dejanja ter razpravo o tem, kar management trdi, da je etično. Zaposlenim je
omogočeno izobraževanje s področja etike.« (Connock in Johns, 1995, 74)
Pomembnejši razlogi v prid neuporabe etičnih kodeksov so predvsem naslednji (Connock in
Johns, 1995, 74):


»kodeksi so običajno preveč posplošeni, da bi bili uporabni«;



»kodeksi redko veljajo za prioriteto: to se kaže na primeru, ko je lojalnost podjetju
pogosto zanemarjena, ko sodelavca, ki je hkrati prijatelj, »zasačimo« pri ravnanju,
ki ni v korist podjetju«;



»uspešnost kodeksa bo dosežena takrat, ko bodo zaposleni vanj resnično verjeli.«

Kodeksi imajo svoje dobre in slabe plati, le-te se dajo v večji meri odpraviti. Predpogoj je dobra
komunikacija med zaposlenimi v podjetju in ustrezna organizacijska kultura.
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Etičnost odločanja v kodeksu
Delovanje in vedenje se v praksi pogosto povezuje tudi z odločanjem, saj za vsakim vidnim
delovanjem in vedenjem stoji odločitev.
»Odločanje je lahko definiramo kot rutinsko, kar pomeni, da gre za vnaprej opredeljene
odločitve in za predvidljive okoliščine, ali analitično, pri katerem se odločamo po modelu,
metodi ali algoritmu.« (Tavčar, 2008, 78–79)
»Vsaka poslovna odločitev je tudi odločitev o etičnosti.« (Jaklič, 2009, 57)
Velikokrat v etičnih kodeksih zasledimo, da bi se naj zaposleni odločali skladno z vrednotami
podjetja. Tavčar (2008, 91) pojasnjuje, da »etika podjetja ni le nabor pravil o primernem
odločanju in ravnanju, temveč tudi splet prepoznavanja in razumevanja nasprotujočih si
vrednot. Vrednote je potrebno upoštevati tudi v etičnih dilemah, saj so temeljna pravica
vsakogar.«
Odločitve managerja vplivajo tako na notranje kot tudi na zunanje deležnike organizacije.
Etičnost odločanja managerja presojamo prav glede na odnos do drugih oseb ali skupin, kar
pomeni, da so zaposleni, lastniki, dobavitelji, kupci, poslovni partnerji in konkurenti,
pomemben dejavnik pri managerskih odločitvah.
»Managerji morajo dnevno sprejemati številne odločitve, zato pogosto ne morejo zbrati dovolj
informacij in se odločajo z določeno mero negotovosti. Velik del odločitev sicer poteka v
sorazmerno znanih, dobro opredeljenih okvirih, zato so take odločitve enostavne, vendar je del
odločitev vezan na zapletene situacije, v katerih ni »črno-belih« dejstev, zato ni enostavno
oceniti, kaj je najbolj pravilna odločitev. Med tistim, kar je izrecno dovoljeno, zaželeno, in
tistim ravnanjem, ki je izrecno prepovedano, obstaja določeno »sivo« področje, ki odpira etične
dileme, kjer nikoli ni zagotovila, da bodo naše odločitve pravilne in sprejemljive za druge.
Tavčar (2002) poudarja, da se je treba odločanja lotiti s pravo mero etičnosti, saj življenje ne
dopušča fanatizma in enoumja, ko svoje vrednote kot univerzalne, »večne resnice« vsiljujemo
drugim, seveda pa ne moremo sprejemati kakršnegakoli ravnanja z izgovori na zapleteno
okolje.« (Glas, 2)
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Na sliki 1 je prikazan model etičnega odločanja, ki prikazuje kako se prepletajo etična,
ekonomska in zakonska odgovornost, kar je pomembno pri sprejemanju etičnih odločitev.
Slika 1: Diagram etičnega odločanja

Vir: A. B. Carrol in A. K. Buchholtz, Business and Society:
Ethics and Stakeholder Management, 2003, 175–176.

Področja na diagramu pomenijo:
A – Odločitev je etična in dobičkonosna, verjetno tudi zakonita.
B – Odločitev je etična in zakonita, vendar ni dobičkonosna.
C – Odločitev je dobičkonosna in zakonita, vendar ni etična.
D – odločitev je dobičkonosna, zakonita in etična
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Dejavniki etičnega odločanja
Na etično odločanje vplivajo dejavniki, ki so lahko individualni, situacijski, okoljski in
problemsko pogojeni, prikazani so v tabeli 2.
Tabela 2: Dejavniki etičnosti odločanja

Vir: K. Srnka, Culture´s Role in marketers´ ethical decision making: An integrated thereotical framework, 2004.
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4.4 Konkurenčna prednost podjetja
»Ob želji podjetja za doseganje konkurenčne prednosti, morajo za to najprej obstajati osnove.
Če osnove obstajajo in jih zna podjetje zna preoblikovati v eno od oblik konkurenčne prednosti,
si lahko obeta, da bo uspešno.« (Čater, 2007, 18)
V tem podpoglavju bomo opredelili pojem konkurenčne prednosti podjetja ter predstavili
kakšne so osnove, da lahko podjetje postane konkurenčno.
Opredelitev konkurenčne prednosti podjetja
Konkurenčna prednost je položaj, ki si ga podjetje ustvari glede na konkurente, kaže se kot
dolgoročna prednost na trgu.
»Konkurenčna prednost podjetja je razumljena kot prednostni položaj podjetja na trgu, v
primerjavi s konkurenti. Ključna atributa konkurenčne prednosti (Pučko, Čater in Rejc
Buhovac, 2006, 31–32) sta:



»pozicijsko gledanje – omogoča prednostni položaj podjetja v panogi v kateri deluje
oziroma na trgu« 

»relativnost – gre za primerjavo podjetja, ki ima atribut prednosti pred konkurenti.
Osnovni obliki konkurenčne prednosti predstavljata nižje cene in diferenciacija.
Poznamo več vrst diferenciacije: diferencirane proizvode ali storitve, celovita ponudba,
hitro zadovoljevanje potreb kupcev, prilagodljivo zadovoljevanje posebnih potreb
kupcev in ugled podjetja.«

Osnove konkurenčne prednosti podjetja
»Konkurenčno prednost razumemo kot prednostni položaj podjetja v očeh kupcev gledano
relativno v primerjavi s konkurenti. Kot glavne pojavne oblike konkurenčne prednosti je treba
izpostaviti predvsem nižje cene in diferenciacijo glede na konkurente, pri čemer lahko slednjo
še naprej razdelimo na prednost v obliki odličnega proizvoda (storitve), celovitosti ponudbe,
hitrega zadovoljevanja potreb kupcev, prilagodljivosti pri zadovoljevanju kupcev in pozitivne
podobe podjetja v očeh kupcev.« (Čater, 2007)
Za nastanek konkurenčne prednosti je nujen obstoj takšnih in drugačnih osnov konkurenčne
prednosti. Čater (2003, 28–30) navaja štiri temeljne hipoteze (šole oziroma razlage) o osnovah
konkurenčnih prednosti podjetja, in sicer:


»hipotezo na temelju šole industrijske organizacije – šola na temelju industrijske
organizacije ima značilnosti, da v vlogo osnov konkurenčne prednosti podjetja postavlja
neke zunanje osnove, ki se navezujejo na značilnosti panoge: pogajalska moč kupcev in
dobaviteljev, nevarnost vstopa novih konkurentov v panogo, stopnja konkurence med
obstoječimi konkurenti v panogi. Popolno nasprotje šoli na temelju industrijske
organizacije so preostale tri šole, ki poudarjajo pomen notranjih osnov, to so šola na
temelju virov, šola na temelju sposobnosti in šola na temelju znanja.«
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»hipotezo na temelju virov – za šolo na temelju virov je značilno, da si lahko podjetje
konkurenčno prednost ustvari na podlagi nekih relevantnih virov, ki so usklajeni z
okoljem in ki izpolnjujejo naslednje pogoje: vrednost, redkost, trajnost, nepopolna
mobilnost, heterogenost in nezmožnost posnemanja. Vire v sklopu šole na temelju
virov, delimo na naslednje skupine: oprijemljivi in neoprijemljivi viri, fizični viri,
finančni viri, človeški viri in organizacijski viri.«



»hipotezo na temelju sposobnosti – šola na temelju sposobnosti v središče postavlja
sposobnosti podjetja. Prepletenost sposobnosti se mora kazati skozi celotno podjetje ob
tem mora temeljiti na čim večjem sodelovanju med ljudmi. Med takšne sposobnosti
štejemo: managerske sposobnosti, sposobnosti na strani vložkov v poslovni proces,
sposobnosti, vezane na poslovni proces, ter sposobnosti na strani izložkov iz poslovnega
procesa.«



»hipotezo na temelju znanja – definicija šole na temelju znanja pravi, da je v sodobnih
razmerah ključnega pomena za zagotavljanje konkurenčne prednosti predvsem znanje,
saj živimo v ti. družbi znanja.«

4.5 Etičnost delovanja podjetja in njegova konkurenčnost
Kot pravi Hrastelj (2001, 141) so v današnjih razmerah na mednarodnih trgih, ko ponudba
velikega dela izdelkov in storitev znatno presega povpraševanje, pomembni naslednji dejavniki
konkurenčnosti:




»odnos med kakovostjo in ceno izdelka ali storitve«,

»spremljajoče storitve«,

»zanesljivost, zaupanje, pripadnost udeležencev, ki navezujejo in ohranjajo poslovna
razmerja.« 

Odločno vlogo pri tem imata Potočan in Mulej (2012, 6), ki navajata, »da ima organizacija
različne možnosti pri oblikovanju oz. izboljšanju etičnosti delovanja organizacije. Pri tem lahko
organizacija uporabi različne rešitve, kot so npr. jasni opisi del in nalog, priročniki in
organizacijski predpisi, usmeritve in obrazci za vrednotenje dela, formalne in neformalne
organizacijske in/ali etične strukture in etične kodekse.«
Škedljeva (2015, 221) razlaga, »da je neetično delovanje globalni problem, ki ga najdemo
povsod, še posebej v nerazvitem svetu ali v državah, ki so v razvoju. Zavedati se moramo
problema poceni delovne sile in etičnih vrednot, ki so velik problem takih držav. Obstajajo štiri
glavne točke, ki neposredno oblikujejo upravljanje družbe, to so: (1) etika in podjetniška
kultura, (2) notranje lastništvo in nadzor, (3) trgi, (4) zakoni in predpisi ter njihovo izvrševanje.
Jasno je, da na upravljanje podjetja vplivajo tudi lastni atributi in trdno institucionalno okolje.
Z visokimi etičnimi vrednotami lahko dosežemo zmanjšanje stroškov, visok standard ter bolj
trajnostno korporativno upravljanje. To se izvaja v podjetjih, ki imajo jasno določene etične
smernice in vzpostavijo dobre komunikacijske poti z vsem zaposlenim osebjem, zato taka
podjetja dosegajo dodano vrednost organizacije z vsemi člani. Zavedati se moramo, da se
organizacijska kultura začne z osebnimi vrednotami vodstva.«
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»Od 200 največjih podjetij na svetu jih ima 52,5 % sprejet etični kodeks. Na podjetja, ki
kodeksa še nimajo sprejetega, pritiskajo njihovi deležniki oziroma so ta podjetja zakonsko
prisiljena, da ga čimprej sprejmejo. Glede na to, da vedno več podjetij oblikuje lastne kodekse,
vedno bolj prihaja v ospredje vprašanje, ali so kodeksi učinkoviti, kakšna bi lahko bila njihova
učinkovitost in posledično ali lahko predstavljajo konkurenčno prednost podjetja.« (Kaptein in
Schwarz, 2007, 111)
»Vlaganje v etiko je koristno za vsako podjetje. Da se etičnost poslovanja splača, prikazuje
slika 2, ki prikazuje primerjavo indeksa najbolj etičnih podjetij na svetu (angl. World´s Most
Ethical Companies – WME) z indeksom S&P 500 (It can pay to be ethical, 2012). Realnost
poslovnega okolja tako dokazuje, da se mora etičnost izplačati.« (Jaklič, 2009, 57)

Slika 2: Primerjava med WME in S&P 500

Vir: It can pay to be ethical, 2012.

»Organizacije se vedno bolj trudijo z ugajanjem čim širši javnosti, s tem ko upoštevajo etične
vidike delovanja, vedenja in poslovanja. Če družba oceni, da je posamezno podjetje ravnalo
neetično, lahko to celo ogrozi njen obstoj.« (Grivec, 2007, 546)
»Že od nekdaj je v ZDA poudarjen tekmovalni duh, ki se zaradi želje po uspehu lahko hitro
spremeni v iskanje vseh možnih načinov, kako premagati poslovnega nasprotnika. V takšnem
primeru je pot do neetičnega poslovanja kratka. Ugled predstavlja ameriškemu podjetju statusni
simbol in izguba le-tega velja za mnogo hujšo kazen kot pa morebitna obsodba pred sodiščem.
Tudi zavest potrošnikov o etičnem poslovanju je v ZDA na zelo visoki ravni.« (Jaklič, 2009,
54)
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»Težko je zanesljivo odgovoriti na vprašanje, ali se etično poslovanje splača ali ne.
Podkupovanje, izsiljevanje, zavajanje, kraja itd. negativno vplivajo na makro konkurenčnost
posameznih gospodarstev. Odvračanje od poštenih pravil tekmovanja, je lahko vir
nadpovprečnih dobičkov.« (Hrastelj, 2001, 145)
Na podlagi zgornjih ugotovitev lahko povzamemo, da obstaja povezanost med etiko, etičnim
kodeksom in konkurenčnostjo podjetja. S pomočjo uvedbe etičnih kodeksov, podjetja stopijo
na pot k bolj zakonitemu in bolj etičnemu ravnanju. Takšno delovanje in vedenje se podjetjem
splača tudi na dolgi rok.
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5 ETIČNE DILEME IN NEETIČNO DELOVANJE V
ORGANIZACIJAH
Neetično delovanje podjetij ni v skladu z interesi okolja, v katerem podjetje deluje, zato se
bomo v nadaljevanju osredotočili na etične dileme in tista področja neetičnega ravnanja v
mednarodnem poslovanju, ki delujejo v nasprotju z določenimi normami poslovnega ravnanja.
Tako bomo najprej opredelili pomen multinacionalnih podjetij v poslovanju, predstavili bomo
etične dileme, s katerimi se srečujejo v organizacijah ter neetična ravnanja po posameznih
področjih. Poglavje bomo sklenili s problematiko poslovnega obdarovanja, podkupovanja in
korupcije.

5.1 Opredelitev in pomen multinacionalnih podjetij v mednarodnem
poslovanju
»Leta 1960 se prvič pojavi ime multinacionalno podjetje, opredeljeno je bilo kot podjetje, ki
ima neposredne naložbe v vsaj eni tuji državi. Management podjetja, ki je v matičnem podjetju,
je odgovoren za dejavnosti v tujini. Samo podjetje deluje kot celota, kar pomeni, da maksimira
dobiček na račun posameznih delov, ki lahko beležijo izgubo, če je to v interesu
multinacionalnega podjetja.« (Glas, 1996, 6)
»Po mnenju ekonomistov je nastanek multinacionalnih podjetij logični razvojni korak v procesu
koncentracije kapitala in produkcije preko nacionalnih meja. V oligopolnem okolju
multinacionalna podjetja s svojo organiziranostjo, ki jim omogoča večjo fleksibilnost v danih
okoliščinah, lažje branijo svojo prednost pred konkurenti.« (Ferjan, 2004, 8)
Menimo, da se večina problemov v multinacionalnih podjetjih pojavi, ko takšna podjetja
poslujejo v državah v razvoju. Takrat običajno iščejo poceni delovno silo in izkoriščajo naravna
bogastva. »Pri poslovanju v državah v razvoju so aktualna številna vprašanja, ki se pogosto
povezujejo z zapostavljanjem pri zaposlitvi, s prizadevanji tujih vlagateljev za izogibanje
plačila davkov s tehnikami transfernih cen, s prenosom tehnološko dvomljivejših postopkov, s
spoštovanjem človekovih pravic in svoboščin, s političnimi plačili javnim funkcionarjem in
strankam, z okoljsko zaščito itd.« (Makovec Brenčič in Hrastelj, 2003, 305)
Multinacionalna podjetja naj bi upoštevala naslednje kulturološko nevtralne pogoje (Makovec
Brenčič in Hrastelj, 2003, 305):



»povečevanje dolgoročne blaginje tako zaposlenih kot porabnikov v vseh državah, kjer
poslujejo«;

»minimalno poseganje v naravo«;



»izogibanje nespoštovanju minimalnih standardov pravičnosti in človekovih pravic.«
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»Multinacionalna podjetja povečujejo neravnotežje moči med kapitalom in delom. Ob
multinacionalnem managementu in delovni sili, ki je razporejena med različnimi državami,
lahko podjetja, ki se v večji meri kot domača podjetja izognejo kontroli in pravilom veljavnim
v državah, znižujejo mezde – z grožnjo prenosa proizvodnje. S tem pa vplivajo tudi na
distribucijo dohodka in revščine.« (Glas, 1996, 42)

5.2 Etične dileme
»Etične dileme povezujemo s vprašanjem, kaj je prav in kaj ne. Predstavljajo sestavni del vsake
poslovne odločitve.« (Jaklič, 2009, 51)
Etične dileme so moralno vprašljive situacije. Ob njih se sprašujemo, kaj je prav in kako
moramo ravnati. Gre za težaven izziv, problem ali situacijo, ki je ni mogoče vedno zadovoljivo
rešiti. Etične dileme so situacije, kjer so si etične in moralne zahteve v konfliktu. Če se omejimo
na poslovni prostor, etične dileme običajno nastanejo v odnosu med: zaposlenimi v podjetju,
soudeleženci v poslu in ob nesoglasjih med politiko podjetja in okoljem.
Po Jakliču (2009, 52) etične dileme delimo na:





»etične dileme v odnosih med ljudmi – odnosi med zaposlenimi, med podrejenimi in
nadrejenimi, med kupcem in prodajnim komercialistom«;

»etične dileme podjetja – pojavljajo se dileme v povezavi z odnosom podjetja do
zasebnosti posameznikov, v povezavi z odnosom do žensk pri zaposlovanju,
napredovanju, porodniškem dopustu, v povezavi z odnosom do varnosti pri delu ter v
povezavi z odnosom do okolja«;
»etične dileme po funkcijskih področjih – med bolj izpostavljene in pomembne funkcije
zunanjih in notranjih interesnih skupin spada računovodstvo, problemi se pojavljajo na
področju trženja pri vseh elementih trženjskega spleta ter na področju financ, kjer je
ogroženo področje notranjih informacij na finančnih trgih.«

Osebna korist ali pohlepnost velikokrat privede do etičnih problemov. Podjetja včasih zaposlijo
ljudi, ki svojo blaginjo postavljajo na prvo mesto, ne glede na to, če s tem povzročajo škodo
preostalim zaposlenim oz. celotnemu podjetju.
Predstavitev neetičnega ravnanja po posameznih področjih
Po Fritzscheju (1997, 10) »poznamo pet oblik neetičnega ravnanja, do katerih najpogosteje
pride v mednarodnem poslovanju. V to skupino spadajo podkupovanje, izsiljevanje,
prevarantstvo, kraja in nepravična diskriminacija.«
Hrastelj (2001, 137–138) pravi, »da obstajajo še številne druge oblike, kot so piratstvo
blagovnih znamk, pranje denarja, malverzacije v EU glede različnih stopenj davka na dodano
vrednost med posameznimi državami članicami itd.«
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Na sliki 3 je predstavljen širok razpon neetičnih ravnanj v mednarodnem poslovanju. Prikazana
področja, so razdeljena na tri polja: vidno, delno vidno in skrito.
Slika 3: Neetična ledena gora

Vir: T. Hrastelj, Mednarodno poslovanje v vrtincu novih priložnosti, 2001, 138.
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Oblik neetičnega ravnanja v mednarodnem poslovanju je veliko. V nadaljevanju bomo
podrobneje predstavili primere neetičnih ravnanj po posameznih področjih: področje
trženja, področje zaposlovanja, področje zaščite okolja in področje varnosti proizvodov.
5.2.1

Področje trženja

V nadaljevanju predstavljamo pojavne oblike neetičnega vedenja, ki bi se jim mednarodni
tržniki naj izogibali. V to skupino spadajo sledeče oblike neetičnega vedenja: neetični
prijemi pri izdelkih, neetični prijemi pri cenah in prodajnih pogojih, neetični prijemi v
zvezi s prodajnimi potmi ter neetični prijemi na področju komuniciranja.
Neetični prijemi pri izdelkih
Hrastelj (2001, 152–154) navaja, da so v zvezi z izdelkom, ki je najpomembnejša
sestavina trženjskega spleta, pomembni naslednji primeri potencialno neetičnega
ravnanja:




»Malovredni in nevarni izdelki. Odgovornost za varnost izdelkov je na strani
proizvajalcev, ki jih tudi tržijo. Težava nastane, ko je večja varnost povezana z
večjimi stroški in višjimi cenami, saj jih kupci niso pripravljeni plačati.«

»Odpoklic izdelkov. Odpoklic izdelkov pride v poštev, kadar je napaka
ugotovljena naknadno.«



»Ponarejanje izdelkov. Na tržišču se lahko pojavijo ponaredki, ki so lahko
bistveno slabši od originalov ali pa takšni, ki so primerljive kakovosti.
Nekakovostni ponaredki farmacevtskih preparatov, avtomobilskih delov itd. so
lahko celo smrtno nevarni. Ponarejanje izdelkov predstavlja težavo za podjetja, ki
so se do izvirnih izdelkov dokopala prek dragih raziskovalno-razvojnih
postopkov.«



»Embaliranje in etiketiranje. Eno temeljnih neetičnih vprašanj pri embaliranju
je predimenzionirana embalaža, ki velikost izdelka na videz poveča. Pri
etiketiranju izdelka je ključnega pomena, da so sporočila v jeziku, ki ga kupec
razume. V nobenem primeru se ne sme pretiravati pri opisovanju prednosti
izdelkov.«



»Opuščanje in dodajanje novih izdelkov. Zastaranje izdelkov in zaviranje
uvajanja novih izdelkov na trg lahko podjetja načrtujejo vnaprej.«



»Zanemarjanje storitev. Podjetja lahko poskrbijo za pocenitev svojega
poslovanja tako, da ob nezmanjšani ceni obrobnim odjemalcem in neukim
porabnikom storitev ne ponudijo.«
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»Pozicioniranje izdelkov. Pozicioniranje izdelkov se lahko izkaže tudi za smrtno
nevarno, na primer pri avtomobilih. Znan je primer Suzukijevega Samuraja, ki je
bil umeščen med športne avtomobile, kar je zlasti pri mladih voznikih povzročalo
številne nesreče.«

»Izdelki z dvojno rabo. Nekateri izdelki so namenjeni civilni rabi, hkrati pa se
uporabljajo za dejavnosti represivnih organov.«

Neetični prijemi pri cenah in prodajnih pogojih
Hrastelj (2001, 154–155) navaja, da so pri cenah in prodajnih pogojih neetična ravnanja
usmerjena predvsem na sledeče primere:






»Previsoke cene. Pripombe porabnikov glede previsokih cen, ki so posledica
previsokih distribucijskih stroškov, so na samem vrhu med pripombami.«

»Zavajajoče navajanje cen. Ob uvajanju izdelka se postavi višja cena, ki se v
krajšem času prepolovi, po določenem času se postopek še enkrat ponovi. Zaradi
tega obstajajo različni tržni redi organiziranja razprodaj.«

»Nekonkurenčna praksa. V to skupino spada dogovor glede cen, cenovno
zapostavljanje kupcev ter dumping, katerega cilj je izločiti konkurenco.«

»Vsiljevanje vezanih aranžmajev. Sem uvrščamo tudi naknadno vztrajanje pri
plačilih z blagom.«

Neetični prijemi v zvezi s prodajnimi potmi
»Za obstoj mednarodne trgovine se lahko zahvalimo prodajnim potem, ki so bistvene za
obstoj mednarodne trgovine, saj povezujejo trge. Neetična ravnanja se prav zato
najpogosteje pojavljajo na tem področju. Prodajne poti so izredno pomembne tudi zato,
ker so prav vse ostale sestavine trženjskega spleta odvisne od prodajnih poti.« (Kotler in
Armstrong, 1991, 362)
»Večina etično spornih ravnanj v zvezi s prodajnimi potmi je povezana s položajno močjo
strank. V nadaljevanju bomo izpostavili nekaj spornih dejanj, ki jih je navedel Hrastelj
(2001, 155–156):


»Takse na prodajne police. Pri tej praksi gre za zaračunavanje najemnin za prodajne
police. Začela se je v Evropi in je prek Kanade prodrla na trg ZDA. Omogoča jo
povečana položajna moč distributerjev, ki oblikujejo lastne trgovske znamke.«
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»Neposredno trženje. Pri tej praksi se pojavljajo vprašanja zasebnosti, zaupnosti
in nadležnosti ali vsiljivosti. Seznami, s pomočjo katerih podjetja tržijo, načeloma
niso zavarovani. Prav tako podjetja, ne glede na kodekse porabnikov, med
trženjem ne sprašujejo, ali se strinjajo z njihovo uporabo ali ne.«

»Sivi trgi. Ne gre za dvomljiv izdelek, temveč za dvomljivo metodo distribucije.
Trženje poteka prek nepooblaščenih poti – v mednarodnem trženju je to vzporedni
uvoz. Nekateri menijo, da so s tem porabniki manj zavarovani, drugi pa
zagovarjajo tezo, da s tem dosegajo ugodnejše cene.«

»Mrežno trženje. Drugače imenovano tudi večstopenjsko ali piramidalno
trženje. Razvilo se je v ZDA, kjer je že doseglo stopnjo zasičenosti. Pri mrežnem
trženju se pojavljajo pomisleki, ki se nanašajo na obremenjevanje prijateljskih in
družinskih vezi s trženjem, drugi pa izhajajo iz pogosto nerealističnih obljub
neizkušenih tržnikov.«
»Nespoštovanje pogodb. Tukaj gre za neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti.«

Neetični prijemi na področju tržnega komuniciranja
Hrastelj (2001, 156) navaja naslednje neetične prijeme:




5.2.2

»Čezmerni in nepotrebni stroški. Pretiravanja in vprašanja posredovanja pravih
vrednot.«

»Pretirano hvaljenje. Pretiravanje v komuniciranju – hvaljenje.«
»Oglaševanje za otroke. Izpostavljenost občutljive kategorija porabnikov, ki
težje sprejema racionalne odločitve – nujna priporočitev samonadzora
oglaševalcev.«
Področje zaposlovanja

»Pojavljajo se etične dileme na področju delovnih razmerij – kakšen ima odnos podjetje
oz. njihovi vodilni do zaposlenih, na tem področju se obravnava predvsem: diskriminacija
pri zaposlovanju, odnos z alkoholiki in zasvojenci, odnos z drugače spolno usmerjenimi,
odnos do žensk med postopkom zaposlovanja in njihovim porodniškim dopustom, odnos
podjetja do zasebnosti posameznikov, varnost pri delu, ocenjevanje uspešnosti, enakost
priložnosti, odgovornosti strokovnjakom ter odpuščanje delavcev.« (De George, 1990,
356–365)
Področje zaposlovanja je področje kjer najpogosteje naletimo na pojav diskriminacije.
Običajno se razlike med zaposlenimi ali kandidati za zaposlitev delajo na podlagi rase ali
verske pripadnosti, velikokrat tudi na osnovi kvalifikacij, običajno v primerih, ko nekdo
zasede mesto samo zaradi vez in poznanstva, ne zato ker bi dejansko izpolnjeval pogoje
za zaposlitev.
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5.2.3

Področje zaščite okolja in področje varnosti proizvodov

»Za t. i. moralni minimum velja besedna zveza »ne škoduj«, ki je sprejeta kot moralna
zaveza tako za posameznike kot za podjetja Ne sme se škodovati ljudem, ki jih je potrebno
spoštovati, prav tako podjetja ne smejo škodovati okolju in živalim. Pogosto se zgodi, da
se zaradi škodovanja okolju škoduje tudi zdravju ljudi. Zaradi velikega onesnaževanja,
morajo multinacionalna podjetja pri svojem poslovanju v povezavi z zaščito okolja,
minimizirati negativne učinke ter maksimizirati koristi zaradi tehnološkega napredka,
znanja in spoštovanjem pravic vseh vpletenih.« (De George, 1990, 181–186)
»Težko je odgovoriti na vprašanje, kako varen je nek proizvod. Uporabnik mora biti
seznanjen z vsemi potencialnimi tveganji, ki jih prevzema z uporabo nekega proizvoda.
Podjetja so ob tem moralno zavezana, da proizvajajo varne proizvode.« (De George,
1990, 183–197)

5.3 Problematika poslovnega obdarovanja, podkupovanja in
korupcije
»Ponujanje, obljubljanje, dajanje, prejemanje ali nagovarjanje za sprejem neke koristi kot
spodbudo za nezakonito, neetično aktivnost ali dejavnost, ali za zlorabo zaupanja.
Spodbude lahko prevzamejo obliko daril, posojil, plačil, nagrad ali drugih koristi (davki,
storitve, donacije, usluge itd.). Podkupovanje je korupcijsko kaznivo dejanje in kot tako
opredeljeno v Kazenskem zakoniku.« (Transparency International Slovenija, 2017)
»Začetek podkupovanja pomeni konec poslovnega darila kot znamenja pozornosti do
poslovnega partnerja. Preden predstavnik podjetja da darilo, naj dobro pretehta ali bo to
darilo pomenilo podkupnino ali samo drobno pozornost, saj je dajanje in prejemanje
podkupnin v poslovnem svetu kaznivo dejanje in lahko pomeni tudi izgubo položaja ,
časti ali kariere.« ( Tacer, 2007, 12)
»Korupcija vpliva na družbo na različnih področjih (političnem, gospodarskem,
socialnem in okoljskem) in na različne načine; vpliva na svobodo, zdravje in denar ljudi,
v najslabšem primeru lahko nekoga stane življenja. Zaradi njene zapletene in skrivnostne
narave jo je težko meriti. Zahtevana in prejeta korist je namreč pridobljena nezakonito,
pri čemer ja ta lahko tudi nedenarna oziroma nematerialna. Prav tako je težko meriti
posledice korupcije, kot sta strah in slabo počutje itd. Čeprav je zaradi tega korupcijo
težko ovrednotiti, pa so raziskave pokazale, da človeško dojemanje ponuja zanesljivo
oceno narave in obsega korupcije v neki državi.« (Transparency International Slovenija,
2017)
Vsak primer podkupovanja je edinstven, pa vendar Hrastelj (2001, 158–159) razvršča
podkupovanje v naslednje skupine:


»olajševalna plačila – imenovana tudi podmazovanje, ki pripomorejo, da sicer
legalna zadeva hitreje steče«;
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»korupcijska plačila – gre za nelegalna dejanja, pri katerih so v igri veliki zneski
denarja«;



»izsiljevanje – pridobitev protipravne premoženjske koristi sebi ali drugim, s silo
ali resno grožnjo koga prisiliti, da kaj stori ali opusti v škodo svojega ali tujega
premoženja.« 

Pri poslovnem obdarovanju se pojavi dilema ali je darilo zadeva protokola ali
podkupovanja. Hrastelj (2001, 160) pravi, »da je koristno upoštevati splošno modrost, po
kateri z manjšimi pozornostmi prijateljstvo ohranjamo, medtem ko ga z velikimi
kvarimo.«
Meja med darilom in podkupnino je težko določljiva, vendar velja (Tacer, 2007, 17):


»Darilo, ki ni namenjeno sklenitvi ali izvajanju posla in ni nagrada za
pridobljeni posel.«



»Darilo za prejemnika nima omembe vredne materialne vrednosti.«



»Obdarovanec darila ni zahteval kot pogoj za koristno poslovno dejanje.«

»V mednarodnem poslovanju velik problem predstavlja korupcija. Je pojav, ki je tako
razširjen, da se mu je težko izogniti. Kljub temu, da povzroča ekonomsko, politično,
socialno, moralno in duhovno škodo, ni splošno obsojena. Zagovarjajo jo tisti, ki imajo
od nje osebno korist, nekateri celo trdijo, da ima korupcija pozitivno ekonomsko vlogo,
ker pospešuje trgovske procese in enakomerneje prerazporeja bogastvo.« (Tacer, 2007,
13)
Neelankavil (2008, 3) deli korupcijo na poslovno in politično korupcijo. Med poslovno
obliko korupcije uvršča:



»podkupovanje uradnikov«,

»nepravilnosti na področju računovodstva«,



»izogibanje davkom«,



»zlorabo notranjih informacij«,



»pranje denarja«,



»razne poneverbe in utaje.«
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Med politično obliko korupcije pa uvršča:



»nepravilnosti na področju glasovanja«,

»vztrajanje pri oblasti v nasprotju z voljo ljudstva«,



»nepotizem« in



»elitizem (angl. rule of the few).«

»Vzroki, da prihaja do koruptivnih dejanj so različni. Korupcijo je mogoče povezati s
kulturnim okoljem, z ekonomsko razvitostjo države, z ravnjo revščine, z vzorci v družbi,
z delujočim ekonomskim in političnim sistemom, s prevladujočim vedenjem ljudi, z
zaupanjem v verske organizacije ter z neetičnim delovanjem multinacionalnih podjetij.«
(Neelankavil, 2008, 6)
Ekonomsko neučinkovitost in zniževanje splošnega nivoja blaginje celotnega
prebivalstva povzroča korupcija, saj zaradi njene prisotnosti prihaja do negotovosti v
poslovanju. Velja prepričanje, da višja kot je stopnja negotovosti v poslovanju, višja je
stopnja tveganja, kar privede do situacije, da investitorji zahtevajo večje donose naložb.
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6 ANALIZA VSEBINE ETIČNIH KODEKSOV NA
IZBRANIH PRIMERIH
V tem poglavju bomo najprej predstavili izbrane primere etičnih kodeksov, jih analizirali
ter na podlagi analize vsebine etičnih kodeksov oblikovali smernice za vsebinsko
oblikovanje etičnih kodeksov. Na koncu poglavja bomo ocenili učinke uporabe
oblikovanih smernic.

6.1 Predstavitev izbranih primerov etičnih kodeksov
V nadaljevanju bomo predstavili izbrane primere etičnih kodeksov. Izbrali smo
organizacije, ki imajo najmanj 50 zaposlenih ter se ukvarjajo s storitveno dejavnostjo.
Dve organizaciji imata sedež v Sloveniji, pri preostalih dveh se sedež organizacije nahaja
v tujini, v Sloveniji pa imata poslovne enote.
Pošta Slovenije
Je uspešna gospodarska družba v 100-odstotni lasti Republike Slovenije s 5.500
zaposlenimi ter tako pomemben akter v slovenski družbi. Je eden od vodilnih partnerjev
gospodarstva, izvajajo univerzalno poštno storitev in zakonsko določeno dostopnost
oziroma pokritost poštnega omrežja. Ključno vlogo imajo pri oblikovanju zakonskih
podlag za zagotavljanje enakopravnih pogojev poslovanja in pri uveljavljanju najvišjih
standardov kakovosti poštnega omrežja ter na trgu univerzalnih poštnih, logističnih in
ostalih storitev.
Skladno s sprejeto strategijo si za prihodnje obdobje postavljajo ambiciozne, a hkrati
konkretne in uresničljive cilje. Ključni poudarek je v novih storitvah in v nadgradnji
obstoječih storitev – dostavi paketov in direktne pošte, jutranji dostavi časopisov, logistiki
oskrbovalnih verig ter i-storitvah za posameznike, podjetja ter državo.
So na pomembnem delu poti, ko se iz ponudnika klasičnih poštnih storitev preoblikujejo
v modernega, razvojno usmerjenega poštno-logističnega operaterja in ponudnika
elektronskih storitev. (Pošta Slovenije, 2017)
Vizija, poslanstvo in vrednote
Vizija
»Biti najpomembnejši in največji izvajalec poštnih in z njimi povezanih logističnih
storitev v Sloveniji tudi po liberalizaciji poštnega trga v EU. Razvijati pripadnost in
lojalnost zaposlenih, vlagati v njihovo znanje ter zagotavljati njihovo socialno varnost.
Zagotavljati dolgoročno plačilno sposobnost in optimalno donosnost vloženega kapitala.«
(Pošta Slovenije, 2017)
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Poslanstvo
»Prebivalstvu in pravnim subjektom v domačem ter mednarodnem okolju zagotavljati
razvoj ter kakovostno, konkurenčno in zanesljivo izvajanje:


poštnih storitev,



logističnih storitev,



varnih elektronskih poštnih storitev,



storitev uporabe globalnega poštnega informacijskega in komunikacijskega
omrežja in prodaje trgovskega blaga.«

»Želimo prispevati k nacionalnemu razvoju tudi na demografsko ogroženih območjih,
zadovoljstvu državljanov ter večanju konkurenčnosti in poslovne učinkovitosti podjetij
in drugih poslovnih subjektov.«
Zavarovalnica Sava
Zavarovalnica Sava je nastala z združitvijo Zavarovalnice Maribor, Zavarovalnice Tilia
in hrvaških družb Velebit osiguranje ter Velebit životno osiguranje.
Z ustanovitvijo združene zavarovalnice so ustvarili novo, sodobno, digitalno in v družbo
usmerjeno ter trajnostno naravnano zavarovalnico. Nastala je druga največja
zavarovalnica v regiji, ki bo spreminjala zavarovalništvo in ga prilagajala času ter
potrebam posameznika in družbe.
Posledično je zaradi združitve na voljo več poslovnih enot in cenilnih mest, prav tako
zagotavljajo večjo stabilnost in zanesljivost družbe.
Vizija, poslanstvo in vrednote
Vizija
»Ustvarjamo sodobno, v družbo usmerjeno in trajnostno naravnano zavarovalnico.«
»Sodobno – v Zavarovalnici Sava postavljamo v središče vseh svojih aktivnosti stranko,
za njene potrebe pa razvijamo kakovostne in konkurenčne rešitve. Ponujamo kakovostne
storitve in se učinkovito soočamo s tveganji, kar nas uvršča med najbolj zaupanja vredna
podjetja v panogi. Kot enotna evropska zavarovalnica imamo pregledno urejen in
sodobno organiziran sistem poslovanja, ki zagotavlja visokokakovostne storitve in
dolgoročni razvoj.«
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»V družbo usmerjeno – smo razumevajoč in zaupanja vreden partner. Prisluhnemo
posamezniku in se poglobimo v odnos, saj se zavedamo, da so že majhne stvari tiste, po
katerih se lahko razlikujemo. Z zagotavljanjem stabilnega in varnega poslovanja,
strokovne usposobljenosti naših zaposlenih in s skrbjo za kakovostno življenje
posameznikov ter skupnosti, želimo biti stalnica v življenju naših partnerjev, strank in
zaposlenih.«
»Trajnostno naravnano – v Zavarovalnici Sava bomo poskrbeli, da ne boste nikoli sami,
saj se z angažiranostjo in trudom vračamo v okolje, kjer poslujemo, ter se s posebnim
posluhom posvečamo najbolj ranljivim.« (Zavarovalnica Sava, 2017)
Poslanstvo
»Naše poslanstvo je predana skrb za neprestan napredek in ustvarjanje čim bolj
kakovostnega življenja. Le tako lahko naši zaposleni in zavarovanci varno razvijajo svoje
potenciale. To je mogoče doseči le s strokovnim predanim odnosom do strank, poslovnih
partnerjev in okolja, pri čemer sledimo najvišjim standardom.«
»Zavarovalnica Sava smo ljudje in kot druga največja zavarovalnica v regiji se zavedamo,
da je zavarovanje mnogo več kot zavarovalna pogodba. Je odnos, ki ga je potrebno
obojestransko spoštovati in negovati, da ta preide v trajno in stabilno partnerstvo, ki
zagotavlja občutek varnosti.« (Zavarovalnica Sava, 2017)
Vrednote
»Vrednote družbe spoštujemo na vseh področjih delovanja. Živimo jih pod sloganom
Nikoli sami, tako v odnosu do zaposlenih, kot tudi navzven, do naših strank in okolja,
kjer poslujemo.« (Zavarovalnica Sava, 2017)
»Naše vrednote so:


spoštljiv, pošten in iskren odnos,



strokovnost,



etično in pregledno poslovanje,



dostopnost in odzivnost,



odgovornost.«

Porsche Holding GmbH
Porsche Holding Salzburg je največji in najuspešnejši distributer avtomobilov v Evropi.
Podjetje s sedežem v Salzburgu je bilo ustanovljeno leta 1947 in deluje danes v 21
državah po vsej Evropi, deluje tudi v Kolumbiji, Čilu, na Kitajskem, Maleziji in
Singapurju.
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Na spletni strani nimajo izpostavljene vizije, misije in vrednot, zato so le-te povzete iz
etičnega kodeksa, ki ga bomo analizirali v nadaljevanju.
Vizija, poslanstvo in vrednote
»Z izdelki, ki jih dobavljamo, pomagamo skrbeti za okolju prijazno, učinkovito in varno
mobilnost. Zaradi tega nas zahteve prihodnosti zavezujejo k spodbujanju mobilnosti za
splošno dobro vseh ljudi ob hkratnem zadovoljevanju posameznikovih potreb in
ekoloških ter gospodarskih zahtev, ki jih rešujemo v našem globalnem podjetju.«
(Porsche Holding GmbH, 2017)
»Naš skupni cilj je postati vodilni svetovni dobavitelj avtomobilov na področju tržne
učinkovitosti in zadovoljstva kupcev ter zaposlenih, kupcem povsod po svetu pa ponuditi
posamezniku prilagojeno, trajnostno in varno mobilnost, ki bo temeljila na vrhunski
kakovosti.«
»Svoje cilje uresničujemo tako, da:


poslujemo odgovorno v dobro naših strank, lastnikov in zaposlenih,



upoštevamo mednarodne konvencije, zakone in interna pravila , kot pogoj za
trajnostno naravnano in uspešno poslovanje,



delujemo v skladu z lastnimi izjavami,



sprejemamo odgovornost za svoja dejanja.«

»Poleg mednarodnih konvencij, zakonov in internih pravil, kot temelj našega delovanja,
upoštevamo tudi vrednote naše skupine. Vrednote skupine Porsche Holding, kot so visoka
usposobljenost za delo, stroškovna učinkovitost, osredotočanje na naloge, lojalnost
podjetju, zaupanje in prijaznost do strank in dobaviteljev ter med našimi zaposlenimi, so
osnovno vodilo medsebojnega sodelovanja v vsej skupini in del našega Kodeksa poslovne
etike.«
Bolton Group
Podjetje Bolton Group je mednarodno prisotno s 26 podjetji, 9 proizvodnimi enotami in
več kot 3.000 zaposlenimi. Temelj uspešnosti in stalne rasti podjetja Bolton Group se
kaže v portfelju več kot 50 odličnih in priznanih blagovnih znamk, od katerih so nekatera
starejša od stoletja. Veliko blagovnih znamk Bolton se je uveljavilo kot vodilne na
mednarodnem trgu, medtem ko imajo preostale znatno prisotnost na svojih lokalnih trgih.
Ene bolj znanih blagovnih znamk so: Rio Mare, WC Net, Omino bianco, Smac, Neutro
Roberts, Borotalco, Chilly in Collistar. Vsak dan več kot 100 milijonov gospodinjstev po
vsem svetu izbere izdelke skupine Bolton.
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Vizija, poslanstvo in vrednote
»Naše poslanstvo v skupini Bolton je ponuditi inovativne izdelke visoke kakovosti našim
potrošnikom in strankam, da lahko zadovoljimo njihove potrebe in ohranimo njihovo
zaupanje skozi čas, medtem ko zagotavljamo donosno in stabilno rast. To je mogoče
zahvaljujoč našemu nadarjenemu osebju in močni skupni viziji.«
»Dobro ni dovolj: prizadevamo si za odličnost pri vseh naših izdelkih in storitvah. Naši
zaposleni na vseh ravneh so motivirani za premagovanje izzivov in izkoriščanje
priložnosti za čim boljše obvladovanje vseh situacij.«
»Delovanje s spoštovanjem in pravičnostjo v vseh naših odnosih je središče našega
trdnega poklicnega ugleda.« (Bolton Group, 2017)

6.2 Analiza izbranih primerov etičnih kodeksov
V tem podpoglavju bomo analizirali izbrane primere etičnih kodeksov organizacij, ki smo
jih na kratko predstavili v prejšnjem podpoglavju. Zapisali bomo kriterije, ki bodo služili
za primerjalno analizo ter s pomočjo klasifikacijske tabele podatke združili v celoto.
6.2.1

Kriteriji primerjalne analize etičnih kodeksov

Da bi ugotovili, katere so ključne vsebinske postavke, ki jih vsebujejo etični kodeksi, smo
se odločili, da določimo kategorije in podkategorije, ki nam bodo služile za analizo. V
primerjalni analizi se bomo osredotočali na naslednje vsebinske postavke:
1 UVOD
1a Predstavitev namembnosti etičnega kodeksa
1b Razlaga ključnih pojmov
2 VIZIJA, POSLANSTVO IN VREDNOTE PODJETJA
2a Vizija
2b Poslanstvo
2c Vrednote
3 NAČELA ETIČNEGA KODEKSA
3a Načelo vestnosti in poštenja
3b Načelo varovanja ugleda
3c Načelo ustreznega komuniciranja
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3d Načelo nasprotovanja navzkrižju interesov
3e Načelo prepovedi konkuriranja
3f Načelo gospodarnosti
3g Načelo varovanja informacij in osebnih podatkov
3h Načelo zakonitosti
3i Načelo koruptivnih dejanj in neupravičenega dajanja ali sprejemanja daril
4 ODNOS PODJETJA DO RAZLIČNIH DELEŽNIKOV
4a Odnos do javnih organov
4b Odnos do dobaviteljev in potrošnikov
4c Odnos s konkurenco
4d Odnos s skupnostjo in nevladnimi organizacijami
5 NAČINI UVELJAVLJANJA ETIČNEGA KODEKSA
5a Preko interne spletne strani ali e-pošte
5b Sporočanje neposredno nadrejeni osebi
5c Preko telefona
5d Možnost pošiljanja anonimne prijave
5e Prijava etičnemu oddelku, pravni službi, kadrovski službi, notranji reviziji ali oddelku
varnosti
6 KONČNA DOLOČILA
6a Veljavnost etičnega kodeksa
6b Podpis vodstvenega kadra
S pomočjo zgoraj zapisanih kriterijev, ki smo jih izluščili iz vsebine primerov ter s
pomočjo teorije bomo analizirali izbrane etične kodekse in podatke oblikovali v
klasifikacijsko tabelo. Podatke bomo primerjali po kategorijah in izpostavili prednosti in
slabosti posameznega izbranega primera etičnega kodeksa.
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6.2.2

Primerjalna analiza izbranih primerov etičnih kodeksov

V spodnji tabeli bomo primerjali vsebino izbranih etičnih kodeksov. V celici, kjer se
nahaja pika, pomeni da etični kodeks vsebuje izpostavljeno postavko. Osredotočali smo
se samo na vsebinsko prisotnost postavke, obseg vsebine posamične postavke ni bil
predmet analize.
Tabela 3: Primerjalna analiza izbranih primerov etičnih kodeksov
Pošta
Slovenije

Zavarovalnica
Sava

Porsche
Holding
GmbH

Bolton
Group

•

•

1 UVOD

1a Predstavitev namembnosti
kodeksa

•

•

1b Razlaga ključnih pojmov

•

•

2 VIZIJA, POSLANSTVO IN VREDNOTE PODJETJA

2a Vizija

•

•

2b Poslanstvo

•

•

2c Vrednote

•

•

3 NAČELA ETIČNEGA KODEKSA
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3a Načelo vestnosti in poštenja

•

•

•

•

3b Načelo varovanja ugleda

•

•

•

•

3c Načelo ustreznega
komuniciranja

•

•

•

•

3d Načelo nasprotovanja
navzkrižju interesov

•

•

•

•

3e Načelo prepovedi
konkuriranja

•

•

•

•

3f Načelo gospodarnosti

•

•

•

•

3g Načelo varovanja
informacij in osebnih podatkov

•

•

•

•

3h Načelo zakonitosti

•

•

•

•

3i Načelo koruptivnih dejanj in
neupravičenega dajanja ali
sprejemanja daril

•

•

•

•

4 ODNOS PODJETJA DO RAZLIČNIH DELEŽNIKOV

4a Odnos do javnih organov

•

•
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•

•

4b Odnos do dobaviteljev in
potrošnikov

•

•

•

•

4c Odnos s konkurenco

•

•

•

•

4d Odnos s skupnostjo in
nevladnimi organizacijami

•

•

•

•

5 NAČINI UVELJAVLJANJA ETIČNEGA KODEKSA

5a Preko interne spletne strani
ali e-pošte

5b Sporočanje neposredno
nadrejeni osebi

•

•

•

•

•

•

•

•

5c Preko telefona

5d Možnost pošiljanja
anonimne prijave

•

5e Prijava etičnemu oddelku,
pravni službi, kadrovski službi,
notranji reviziji ali oddelku
varnosti

•

6 KONČNA DOLOČILA
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6a Veljavnost etičnega kodeksa

•

•

6b Podpis vodstvenega kadra

•

•

•

Kodeksi, ki smo jih analizirali, se vsi začnejo z uvodnim delom ter predstavitvijo
namembnosti kodeksa. Razlago ključnih pojmov vsebujeta etična kodeksa Zavarovalnice
Sava in organizacije Bolton Group.
Analiza kaže, da niti eden etični kodeks slovenskih organizacij ne vsebuje postavk, v
kateri bi opisali vizijo, poslanstvo in vrednote podjetja, medtem ko te postavke najdemo
v obeh etičnih kodeksih tujih organizacij.
Vsa izbrana načela etičnega kodeksa najdemo v vseh izbranih primerih.
Odnos podjetja do različnih deležnikov je zapisan v etičnem kodeksu vseh štirih
organizacij.
Uveljavljanje etičnega kodeksa se prakticira tako, da morebitne kršitve v Pošti Slovenije
prijavijo neposredno nadrejeni osebi, možnost imajo anonimnega svetovanja z zunanjo
mobing svetovalko ali pa prijavo podajo enemu izmed oddelkov, ki je pristojen za
posamezno področje.
Kršitve v Zavarovalnici Sava in organizaciji Bolton Group lahko zaposleni prijavijo
neposredno nadrejeni osebi ali enemu izmed oddelkov, ki je pristojen za posamezno
področje.
V organizaciji Porsche Holding GmbH lahko zaposleni, kot edini med analiziranimi
primeri, prijavo podajo preko elektronske pošte, prav tako se lahko obrnejo neposredno
na nadrejeno osebo ali kršitev sporočijo oddelku, ki je pristojen za posamezno področje.
Končna določila, ki vsebujejo postavki veljavnost etičnega kodeksa in podpis
vodstvenega kadra najdemo v etičnem kodeksu Pošte Slovenije kot tudi Zavarovalnice
Sava, veljavnost etičnega kodeksa ni opredeljena v etičnem kodeksu organizacije Bolton
Group, prav tako ne v etičnem kodeksu Porsche Holding Gmbh, vsebuje le postavko
podpis vodstvenega kadra.

52

6.3 Smernice za vsebinsko oblikovanje etičnih kodeksov
Glede na primerjalno analizo izbranih primerov etičnih kodeksov smo izoblikovali
sledeče smernice.
Vsak etični kodeks mora vsebovati uvodna določila, v katerih se predstavi namembnost
etičnega kodeksa in se razložijo ključni pojmi.
Uvodnim določilom sledi kategorija vizija, poslanstvo in vrednote podjetja. Ni dovolj, da
ima podjetje to zapisano na spletni strani. Pomembno je, da je to zapisano tudi v etičnem
kodeksu, da so zaposleni seznanjeni s tem, kakšna je vizija in poslanstvo ter kakšne so
vrednote organizacije, v kateri so zaposleni.
V tretjo kategorijo uvrščamo postavko načela etičnega kodeksa. V to kategorijo spadajo
naslednja načela: načelo vestnosti in poštenja, načelo varovanja ugleda, načelo ustreznega
komuniciranja, načelo nasprotovanja navzkrižju interesov, načelo prepovedi
konkuriranja, načelo gospodarnosti, načelo varovanja informacij in osebnih podatkov,
načelo zakonitosti ter načelo koruptivnih dejanj in neupravičenega dajanja ali sprejemanja
daril.
Naslednjo kategorijo sestavlja postavka odnos do različnih deležnikov. V tej kategoriji
organizacija v etičnem kodeksu opisuje, kakšen ima odnos do javnih organov,
dobaviteljev in potrošnikov, konkurence ter do skupnosti, v kateri deluje.
V peto kategorijo spada ena izmed pomembnejših kategorij, ki se je izkazala za zelo šibko
pri primerjalni analizi izbranih primerov, to je postavka načini uveljavljanja etičnega
kodeksa. V to postavko spadajo načini kako prijaviti morebitne kršitve. Pomembno je, da
ima zaposleni več opcij in da ni na voljo le možnost, da lahko sporoči neposredno
nadrejeni osebi, saj je le-ta lahko morebiten kršitelj. Zaposleni morajo imeti na voljo
prijavo kršitev preko interne spletne strani ali e-pošte, s sporočanjem neposredno
nadrejeni osebi, preko posebne telefonske številke, ki je povezana z oddelkom, ki se
ukvarja s tovrstnimi kršitvami, preko anonimne prijave ali preko prijave »etičnemu
oddelku«, pravni službi, kadrovski službi, notranji reviziji ali oddelku varnosti.
V zadnjo kategorijo uvrščamo postavko končna določila, ki vsebuje veljavnost etičnega
kodeksa ter podpis vodstvenega kadra. Pomembno je, da se jasno definira veljavnost
dokumenta in da ga podpiše vodstveni kader, ki ga je tudi sestavil.
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6.4 Ocena učinkov uporabe smernic
Menimo, da bi ob upoštevanju zastavljenih smernic pri oblikovanju vsebine etičnega
kodeksa bilo prisotnih manj kršitev etičnega kodeksa, saj bi določene postavke bile bolj
jasno definirane.
Prav tako je zelo pomembno, da je vodstveni kader zgled pri upoštevanju etičnega
kodeksa, prav tako velja priporočilo, da se etični kodeks oblikuje v sodelovanju z
zaposlenimi, s tem se jim vsebina tudi podrobneje predstavi. Običajno v takšnih primerih
zaposleni etični kodeks tudi lažje sprejmejo, saj se zavedajo, da je to dokument, ki
pozitivno vpliva na poslovanje in ne gledajo nanj kot na kup pravil, ki jih omejuje pri
delu.
Oblikovane smernice lahko služijo za vsebinsko oblikovanje kodeksov organizacij iz
različnih področij delovanja, npr. različne panoge. Uporabijo se lahko tako za oblikovanje
strokovnih etičnih kodeksov kot tudi za oblikovanje etičnega kodeksa specifičnega
področja, saj vsebuje osnovne postavke, ki so nujno potrebna sestavina vsakega etičnega
kodeksa.
Tako oblikovane smernice predstavljajo vodilo, po katerem organizacije preverijo,
dopolnijo ali posodobijo svoje etične kodekse.
Zaradi uporabe smernic, bi se lahko delovanje in vedenje organizacij ter predvsem
njihovih zaposlenih izboljšalo, saj bi bilo jasno definirano, kako naj organizacija deluje.
Prav tako bi bili postavljeni normativi, kako naj se vedejo zaposleni.
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7 SKLEP
7.1 Temeljne ugotovitve
V magistrskem delu smo obravnavali vlogo in pomen etičnih kodeksov v organizacijah.
Najprej smo v teoretičnem delu opisali osnovne pojme kot so etika, morala, poslovna
etika, etični kodeks. Tako smo oblikovali teoretično zasnovo za aplikativni del, v katerem
smo izvedli primerjalno analizo izbranih primerov etičnih kodeksov organizacij Pošta
Slovenije, Zavarovalnica Sava, Porsche Holding GmbH ter Bolton Group.
Osrednji cilj naloge je bil opredelitev vsebinskih postavk v etičnih kodeksih in
oblikovanje smernic. V tem okviru smo na podlagi zastavljenih raziskovalnih vprašanj
poiskali odgovore. Postavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja:
RV 1: Ali etični kodeks vpliva na delovanje, vedenje in poslovanje podjetja?
RV 2: Ali je podjetje, ki ima sprejet etični kodeks, bolj konkurenčno od tistega, ki ga
nima?
RV 3: Ali uvedba etičnega kodeksa vpliva na družbeno odgovornost podjetja?
RV 4: Ali obstajajo vsebinske razlike med etičnimi kodeksi podjetij s sedežem v Sloveniji
v primerjavi s podjetji s sedežem v tujini?
Skozi celotno magistrsko delo smo odgovorili na vsa zastavljena raziskovalna vprašanja.
Prišli smo do ugotovitve, da etični kodeks vpliva na delovanje, vedenje in poslovanje
podjetja, saj običajno takšna podjetja, ki imajo sprejet etičen kodeks poslujejo bolj
transparentno in bolj etično. Posledično sprejetje etičnega kodeksa prinese tudi
konkurenčnost na trgu, saj podjetje z oblikovanim etičnim kodeksom jasno definira svoja
načela v zvezi z delovanjem, vedenjem in poslovanjem, prav tako definira odnos do
konkurence.
Na tem temelju lahko potrdimo našo osrednjo trditev naloge, da lahko z uporabo
predlaganih smernic za vsebinsko oblikovanje etičnih kodeksov izboljšamo raven
etičnega delovanja in vedenja organizacij ter njihovih zaposlenih preko prenove vsebine
etičnih kodekov oz. opredelitve kodeksov.
Med analizo izbranih primerov etičnih kodeksov smo ugotovili, da vsi kodeksi vsebujejo
načelo družbene odgovornosti. Predvidevamo, da je glede na najnovejše standarde
vključitev te postavke praksa večine podjetij, s čimer se zavežejo, da k družbeni
odgovornosti prispeva celoten kolektiv. Vsebinske razlike med etičnimi kodeksi podjetij
s sedežem v Sloveniji v primerjavi s tistimi v tujini obstajajo. Največje vsebinske razlike
se kažejo v kategoriji vizija, poslanstvo in vrednote in končnih določilih.
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Pri prvi izpostavljeni kategoriji se je izkazalo, da niti eno izmed organizacij s sedežem v
Sloveniji v etičnem kodeksu ni jasno definiralo vizije, poslanstva ter vrednot podjetja,
medtem ko je v obeh primerih organizacij s sedežem v tujini to jasno definirano.
Pri kategoriji končna določila se situacija obrne, saj je v obeh primerih organizacij s
sedežem v Sloveniji jasno razvidna veljavnost etičnega kodeksa ter kdo ga je sestavil,
medtem ko pri organizacijah s sedežem v tujini veljavnost kodeksa ni določena. Kdo je
sestavil etični kodeks je izpostavljeno samo v enem primeru.

7.2 Odprti problemi
Rezultati primerjalne analize izbranih primerov etičnih kodeksov so pokazali, da je še
zmeraj prisotna velika vsebinska pomanjkljivost pri oblikovanju etičnih kodeksov.
Rezultati temeljijo samo na izbranih primerih, zato posploševanje ni mogoče.
Menimo, da kljub oblikovanim smernicam za vsebinsko oblikovanje etičnih kodeksov,
le-teh marsikdo ne bo upošteval, saj je naše delo omejeno in nimamo direktnega vpliva
na organizacije pri oblikovanju etičnega kodeksa.
Pri vsebinski analizi izbranih primerov etičnih kodeksov smo ocenjevali prisotnost
vsebinske postavke, nismo pa analizirali vsebine in obsega, kar lahko vodi v razlike, npr.
eno podjetje je lahko vsebino postavke predstavilo na pol strani, drugo pa na dveh straneh.
To predstavlja pomembno možnost nadaljnjega raziskovanja, saj v praksi najdemo
primere etičnih kodeksov, ki dajejo pomembno različne poudarke posameznim vsebinam
v etičnih kodeksih.
Katere vsebinske postavke so organizacijam bolj pomembne je subjektivnega pomena,
zato se bo še zmeraj pojavljal problem pomanjkljivo oblikovanih etičnih kodeksov in
posledično se bodo v isti meri še zmeraj pojavljale kršitve.
Kot smo ugotovili v magistrskem delu ima etični kodeks pomembno vlogo pri delovanju,
vedenju in poslovanju posamezne organizacije. Uvedba etičnega kodeksa, ki je vsebinsko
dovršen lahko organizaciji olajša marsikatero odločitev.
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PRILOGA 1
ETIČNI KODEKS POŠTE SLOVENIJE D.O.O. IN NJENIH ODVISNIH DRUŽB
I. UVOD
Etični kodeks Pošte Slovenije d.o.o. in njenih odvisnih družb (v nadaljevanju tudi: Pošta
Slovenije oz. Skupina) opredeljuje temeljna načela in pravila, po katerih se ravnajo vsi
zaposleni. Gre za načela in pravila, ki jih narekujejo tako pravo v obliki predpisov in
notranjih pravnih aktov Pošte Slovenije (zakonodaja) kot tudi mehka načela, ki jih
vsebujeta morala kot skupek pravil, vrednot, načel in idealov, ki jih posameznik
sankcionira sam nad seboj, in etika kot filozofska veda, ki preučuje moralo. Etični kodeks
je pomemben tako za zaposlene Pošte Slovenije ter odvisnih družb kot tudi širše, saj prek
načel in pravil določa standarde delovanja, upravljanja in vodenja, s katerimi se skrbi za
konkurenčnost podjetja ob hkratnem upoštevanju potreb družbe, okolja in razmerij z
deležniki.
II. NAČELA
Temeljna etična načela Pošte Slovenije oz. Skupine izhajajo iz vrednot podjetja.
Načelo vestnosti in poštenja
Zaposleni se držimo visokih standardov poklicne etike in svoje naloge izvajamo vestno
in pošteno. Svoje delo opravljamo v skladu z zakonodajo, internimi akti Pošte Slovenije
oz. Skupine ter tem kodeksom tako, da ne škodujemo ugledu družbe.
Posebno pozornost namenjamo prepoznavanju in preprečevanju nedovoljenih ravnanj, za
katere velja načelo ničelne tolerance.
Načelo varovanja ugleda Pošte Slovenije
Zaposleni pri opravljanju svojih nalog s svojim delom in vedenjem krepimo ugled Pošte
Slovenije oz. Skupine. Ponosni smo, da predstavljamo Pošto Slovenije oz. Skupino, zato
je naše delo odgovorno ter usmerjeno v uresničevanje njene vizije. Prizadevamo si
dosegati načrtovane poslovne rezultate ter smo pri opravljanju svojega dela in nalog do
Pošte Slovenije oz. Skupine lojalni. Zavedati se moramo, da s svojim ravnanjem in
komuniciranjem tako na delovnem mestu kot tudi izven delovnega okolja vplivamo na
ugled Pošte Slovenije oz. Skupine v javnosti, zato vedno ravnamo v dobrobit družbe.
Načelo ustreznega komuniciranja
Zaposleni moramo s svojimi sodelavci, strankami in tretjimi osebami komunicirati
razumljivo, preprosto, pregledno, jedrnato in zanimivo. Biti moramo vljudni in ustrežljivi
ter pozorno poslušati, kaj stranka oziroma druge osebe želijo in potrebujejo. Pri
komunikaciji zaposleni upoštevamo smernice Komunikacijskega priročnika Pošte
Slovenije oz. Skupine in Priročnika za interno komuniciranje Pošte Slovenije.
1

Načelo nasprotovanja navzkrižju interesov
Zaposleni se moramo izogniti vsaki situaciji, ki bi lahko ovirala našo neodvisno in
nepristransko presojo oziroma izvajanje delovnih obveznosti v interesu Pošte Slovenije
oz. Skupine.
S strankami in drugimi osebami, s katerimi se zaposleni srečujemo pri opravljanju
svojega dela, poslujemo na pošten in objektiven način, ne glede na svoje osebne,
sorodstvene ali druge interese.
S člani svojega gospodinjstva ali s svojimi bližnjimi sorodniki (zakonci, zunajzakonski
partnerji, otroci, starši, posvojenci, posvojitelji) ne poslujemo v imenu Pošte Slovenije
oz. Skupine, razen kadar je to skladno z zakonskimi predpisi in/ali odobreno od
poslovodstva Pošte Slovenije oz. Skupine skladno z notranjimi akti družbe.
Načelo prepovedi konkuriranja
Zaposleni ne smemo opravljati dejavnosti, ki so v nasprotju s poslovnimi interesi Pošte
Slovenije in družb iz Skupine Pošta Slovenije nasploh, še posebej na področju temeljnih
dejavnosti družb iz Skupine. Prav tako ne smemo opravljati dejavnosti, ki je v nasprotju
s tem kodeksom. Poslovodstvo lahko glede na okoliščine odloči drugače.
Zaposleni moramo pridobiti dovoljenje poslovodstva za tiste dejavnosti, ki se tičejo Pošte
Slovenije oz. Skupine, kot so npr. predavanja, pisanje člankov ali knjig, seminarskih in
diplomskih nalog ali katerakoli podobna, plačana ali neplačana zasebna dejavnost, ki se
nanaša na dejavnost družbe.
Načelo gospodarnosti
Zaposleni smo dolžni delovne pripomočke in delovna sredstva uporabljati odgovorno, kot
dober gospodar in izključno v namene, za katere so namenjeni in odobreni. Škoda,
povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti, ki ima za posledico zmanjšano
delovanje, uničenje ali izgubo stvari, ima za posledico odškodninsko odgovornost.
Blagovna znamka, patent in model so pravice industrijske lastnine Pošte Slovenije oz.
Skupine, ki uživajo pravno varstvo, zato jih je treba uporabljati v skladu z zakonom,
enako velja za avtorsko in sorodne pravice.
Načelo varovanja informacij in osebnih podatkov
Zaposleni v zvezi z informacijami in podatki, ki smo jih prejeli ali s katerimi smo se
seznanili pri delu, ravnamo zaupno in jih nepooblaščeno ne razkrivamo tretjim osebam.
Skrbno sledimo zakonu in internemu pravilniku, ki urejata varovanje osebnih podatkov,
ter osebnih podatkov ne razkrivamo tretjim osebam, razen v primerih, ko smo podatke
dolžni razkriti skladno z zakonskimi zahtevami.
Pri ravnanju s poslovnimi skrivnostmi ravnamo skladno z internim pravilnikom, ki ureja
varovanje poslovnih skrivnosti.
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Načelo zakonitosti
Zaposleni pri svojem delu upoštevamo predpise in notranje pravne akte ter opravljamo
svoje delo pošteno, odgovorno, v skladu s pravili stroke, politično nevtralno, zakonito in
upoštevaje načela tega kodeksa.
Načelo prepovedi koruptivnih dejanj in neupravičenega dajanja ali sprejemanja
daril
Zaposleni zavračamo sklepanje poslov, pridobivanje informacij o konkurentih ali
ustvarjanje prednosti pred konkurenti po pravno ali moralno spornih metodah. Ne dajemo
in ne sprejemamo podkupnin ter ne dajemo in ne sprejemamo daril, ki presegajo zakonsko
dovoljeno višino ali so dana zaradi pridobitve premoženjske koristi.
IIa. ETIČNA MERILA ZA OBLIKOVANJE ODNOSOV MED POŠTO
SLOVENIJE IN NJENIMI DELEŽNIKI
V okvir poslovne kulture Pošte Slovenije oz. Skupine spada tudi njena skrb za lastnika,
pozitiven odnos do družbe in širše družbene skupnosti, skrb za okolje, skrb za deležnike,
pomoč lokalnim skupnostim, humanitarne dejavnosti družbe itd.
Odnos do družbenika
Pošta Slovenije oz. Skupina posebno pozornost namenja uspešnosti in učinkovitosti
poslovanja. Pošta Slovenije oz. Skupina posluje uspešno in uresničuje ključne zastavljene
cilje ter s tem na dolgi rok ustvarja pozitivne vrednosti za Republiko Slovenijo, ki je
lastnik in edini družbenik Pošte Slovenije.
Korekten odnos do uradnih oseb
Pošta Slovenije oz. Skupina sodeluje s pristojnimi nadzornimi organi in institucijami v
njihovih postopkih nadzora, ki jih izvajajo nad družbo ali nad drugimi osebami, v mejah
predpisov, ki določajo varovanje zaupnosti ter obseg pooblastil in pristojnosti nadzornih
organov in uradnih oseb.
Spoštovanje človekovih pravic tako pri zaposlovanju kot pri odnosu do zaposlenih
Pošta Slovenije oz. Skupina na vseh področjih delovanja dosledno upošteva in spoštuje
temeljne človekove pravice in svoboščine.
Kandidati za zaposlitev kot tudi vsi zaposleni so obravnavani po načelih enakosti,
sorazmernosti in poštenosti, na podlagi individualnih lastnosti in meril.
Primeren odnos do strank, kupcev, dobaviteljev in partnerjev
Zaposleni moramo vse stranke obravnavati enako in nediskriminatorno (torej ne glede na
narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, premoženjsko stanje,
rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino).
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Glede na naravo storitev Pošte Slovenije oz. Skupine je bistvena zaščita osebnih ter
zaupnih podatkov naših strank ter njihovega premoženja. Zato moramo pri poslovanju z
njimi ravnati skladno z zakonodajo in internimi akti, prav tako pa upoštevamo poslovni
bonton in smernice za učinkovito korporativno komuniciranje.
Do strank smo prijazni in ustrežljivi, pri delu z njimi pa upoštevamo Vodnik za učinkovito
komuniciranje s strankami Pošte Slovenije oz. Skupine, ki je del Komunikacijskega
priročnika Pošte Slovenije.
Pri izbiranju dobaviteljev ravnamo skladno z zakonom, ki ureja javno naročanje, ter pri
tem ravnamo nediskriminatorno.
Pri komunikaciji s konkurenčnim podjetjem pazimo na spoštovanje prava varstva
konkurence ter v primeru stika s takim podjetjem ne razpravljamo o konkurenčno
občutljivih podatkih (cenovni politiki, pogodbenih pogojih, stroških, zalogah, poslovnih
načrtih itd). Pri svojem delu upoštevamo notranje pravne akte s tega področja, kot je
Vodič po vprašanjih prava varstva konkurence ter se v primeru dvoma, kako ravnati,
obrnemo na pooblaščene osebe za skladnost poslovanja s pravom varstva konkurence.
Varovanje okolja
Pošta Slovenije oz. Skupina je usmerjena k nenehnemu izboljševanju zaščite okolja tako
na področju energetske učinkovitosti celotnega poštnega sistema, in sicer pri gradnji,
posodabljanju in vzdrževanju objektov, kot tudi pri transportu in ravnanju z odpadki.
Pomoč lokalnim skupnostim in humanitarne dejavnosti družbe
Pošta Slovenije se aktivno vključuje v izvedbo različnih aktivnosti na športnem,
izobraževalnem in kulturnem področju, sodelujemo pa tudi pri humanitarnih akcijah.
Skladno z jasno začrtano strategijo sponzoriranja in doniranja podpiramo društva,
institucije, zavode ter mnoge humanitarne, izobraževalne in razvojne projekte, dejavnosti
s področja športa, kulture, izobraževanja, raziskav in druge.
Odnos družbe do medijev
Pošta Slovenije oz. Skupina v skladu s svojo poslovno politiko in dostopom do informacij
javnega značaja medijem sporoča in posreduje informacije o tekočem poslovanju Pošte
Slovenije, novih storitvah in aktivnostih ter strateških dolgoročnih ciljih in novinarjem
ažurno odgovarja na njihova vprašanja. Aktivnosti družbe na področju odnosov z
javnostmi opredeljuje Navodilo za delo na področju odnosov z javnostmi, ki ureja vsebino
in načine komuniciranja z javnostmi ter določa naloge, pristojnosti in odgovornosti oseb,
ki v imenu družbe komunicirajo z javnostmi. Na področju odvisnih družb pa
komuniciranje z javnostmi, s poudarkom na odnosih z mediji, opredeljuje dokument.
Ključne usmeritve za učinkovito korporativno komuniciranje Skupine Pošta Slovenije, s
poudarkom na organiziranosti in delovanju Skupine Pošta Slovenije na področju odnosov
z mediji. Zaposlenim v Pošti Slovenije oz. Skupini je pri komunikaciji z zunanjimi
deležniki na voljo tudi Komunikacijski priročnik Pošte Slovenije, ki vsebuje tudi
4

Priročnik za odnose z mediji. Zaposleni v skladu z navodilom in priročnikom medijem
ne smejo dajati nobenih informacij, če za to niso pooblaščeni.
Obveščanje javnosti o pomembnejših dogodkih pri poslovanju družbe
Z vsemi deležniki Pošta Slovenije oz. Skupina komunicira na različne načine in z
različnimi sporočili, odprto, profesionalno ter pri tem zasleduje čim višje standarde
komuniciranja.
IIb. ODNOS ORGANOV VODENJA DO
PREDSTAVNIKOV IN DRUŽBE

ZAPOSLENIH, DELAVSKIH

Zgled vodstva družbe
Poslovodstvo in širše vodstvo Pošte Slovenije oz. Skupine je jasno in nedvoumno
zavezano k spoštovanju etičnih pravil, ki jih vsebuje ta kodeks in ki se prek vodstva
prenašajo na vse ravni upravljanja v družbi.
Poslovodstvo in širše vodstvo Pošte Slovenije oz. Skupine ter ostali zaposleni v družbi se
zavedajo, da ima spoštovanje in upoštevanje temeljnih moralnih vrednot kot tudi
veljavnih predpisov ter notranjih pravnih aktov Pošte Slovenije oz. Skupine prednosti
tako zanje kot za Pošto Slovenije oz. Skupino kot celoto, saj jih povezuje skupno
poslanstvo, pošteni in spoštljivi medsebojni odnosi ter varno in urejeno okolje.
Vodstvo se zaveda pomena vodenja z lastnim zgledom, zato vzdržuje varno, motivacijsko
in produktivno delovno okolje ter s sodelavci ravna spoštljivo in dostojanstveno.
Vodstvo spoštuje sprejete zaveze do zaposlenih – tako kolektivne pogodbe kot druge
zaveze.
Poslovodstvo Pošte Slovenije oz. Skupine posebno pozornost namenja sodelovanju s
sindikati in svetom delavcev ter sodeluje z obema organoma na rednih sejah vodstva
družbe in predstavnikov reprezentativnih sindikatov ter sveta delavcev.
Skrb za zaposlene
Pošta Slovenije oz. Skupina veliko skrb in pozornost namenja izobraževanju, pri čemer
sistematično načrtujemo in izvajamo izobraževanje zaposlenih ter skrbimo za razvoj vseh
naših sodelavcev. Številne aktivnosti za ohranjanje zdravja zaposlenih izvajamo v okviru
Programa promocije zdravja na delovnem mestu .
Zaposleni imajo tudi možnost obiskovati poslovodstvo na dnevih odprtih vrat ter poklicati
na svetovalni telefon. Na razpolago je tudi brezplačna anonimna psihološka pomoč ter
zunanja pooblaščenka za mobing.
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III. IZVAJANJE KODEKSA
Etični kodeks je objavljen tako na intranetu kot tudi na spletni strani Pošte Slovenije ter
tako v elektronski in tiskani verziji dostopen vsem zaposlenim, prav tako pa vodstvo na
rednih sestankih zaposlene opozarja na dolžnosti, ki izhajajo iz kodeksa.
Vsak zaposleni se je dolžan vzdržati ravnanja, ki ni zakonito oziroma je v nasprotju z
določili tega kodeksa. Prav tako mora zaposleni, ki opazi takšno ravnanje, to takoj
prijaviti svojemu nadrejenemu, ta pa pristojni osebi za posamezno področje ter Področju
kadrovskih in pravnih zadev.
Za razlago tega kodeksa je pristojno poslovodstvo, ki lahko za to pooblasti drugo osebo.
V. VELJAVNOST
Ta kodeks začne veljati 1. 10.2016. Z dnem veljavnosti tega kodeksa preneha veljati
Etični kodeks ravnanja zaposlenih pri Pošti Slovenije iz februarja 2008.

Maribor, …………..

mag. Boris Novak
generalni direktor
mag. Andrej Rihter
namestnik generalnega
direktorja
Vinko Filipič,
univ.dipl.ekon.
član poslovodstva
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PRILOGA 2

ETIČNI KODEKS

Osnovni podatki
Naziv:
Opis:

Izdaja:
Oznaka:
Skrbnik:
Pripravil/a:
Stopnja zaupnosti:
Datum začetka veljavnosti:

Etični kodeks Zavarovalnice Sava d.d.
Etični kodeks podaja jasno vodilo v zvezi s pravnimi
pravili in etičnimi zahtevami, ki zavezujejo vse
zaposlene v Zavarovalnici Sava in druge deležnike.
1
AKT
Služba za skladnost poslovanja
Samo Červek
Javno
2. 11. 2016

Datum prenehanja veljavnosti:
Kateri akt nadomešča:

Etični kodeks Zavarovalnice Maribor d.d.

Kateri akt ga je nadomestil:

Oktober 2016
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Uprava družbe je v skladu s svojimi načeli in javno izraženimi vrednotami, ki so
usklajeni z vizijo, poslanstvom, kulturo in cilji družbe sprejela

ETIČNI KODEKS

1. UVODNE DOLOČBE
Dokument se nanaša na družbo Zavarovalnica Sava d.d. (v nadaljevanju: družba ali
Zavarovalnica Sava).
Poslovanje Zavarovalnice Sava temelji na zaupanju, ki ga imajo zaposleni in tudi ostali
deležniki v vrednote, ki smo se jim zavezali. Osnovo zaupanja predstavljajo ravnanje in
sposobnosti naših zaposlenih, vključno s poslovodstvom, in njihovo prizadevanje za
ustvarjanje dodane vrednosti za stranke, vlagatelje in druge deležnike.
Ta etični kodeks odraža in uveljavlja načela, v skladu s katerimi ravnajo zaposleni v
družbi. Njegov namen je podati jasno vodilo v zvezi s pravnimi pravili in etičnimi
zahtevami, ki zavezujejo vse zaposlene v Zavarovalnici Sava.
Zavarovalnica Sava je zavezana slediti zavezujočim pravnim pravilom ter svojim
notranjim pravilom in postopkom, ki veljajo ne glede na kodeks.
Z vsebino kodeksa so seznanjeni vsi zaposleni v družbi.
Pomen izrazov, ki jih omenjamo v kodeksu:
 kodeks ali etični kodeks: Etični kodeks Zavarovalnice Sava, d.d;
 poslovodstvo: organ vodenja oziroma njihovi člani;
 zaposleni: vse fizične osebe, ki so v delovnem razmerju na podlagi sklenjene

pogodbe o zaposlitvi, vključno s člani poslovodstva;
 družba: Zavarovalnica Sava, d.d.
 funkcija spremljanja skladnosti poslovanja: oseba, ki ji uprava podeli
ključno funkcijo oziroma organizacijska enota družbe, ki je na podlagi sklepa
uprave zadolžena za opravljanje funkcije spremljanja skladnosti poslovanja.
2. NAČELA ETIČNEGA KODEKSA
Splošna načela etičnega kodeksa predstavljajo temeljne vrednote družbe, v skladu s
katerimi so dolžni ravnati vsi zaposleni.
V podrobnejših pravilih, navedenih od točke 3 naprej, je opisan način ravnanja v
posamičnih primerih, ki so lahko sporni s stališča etičnega kodeksa oziroma uveljavljanja
splošnih načel.
8

Zavarovalnica Sava se zavezuje naslednjim splošnim načelom:
Ravnanje v skladu s pravili
Osnovno načelo naše dejavnosti je ravnanje v skladu z vsemi pravili, ki nas zavezujejo.
Zaposleni so dolžni vedno ravnati v skladu z veljavnimi zakoni, podzakonskimi akti in
akti nadzornih organov. Prav tako so zaposleni dolžni ravnati v skladu z vsemi pravilniki,
navodili in drugimi internimi akti, s katerimi so seznanjeni. Kakršno koli ravnanje
oziroma sodelovanje v poslih, katerih očitni namen je izogibanje zavezujočim pravnim
pravilom, je prepovedano.
Varovanje interesov družbe
Vsak zaposleni je dolžan varovati interese in ugled Zavarovalnice Sava. Ravnanje v
nasprotju z zavezujočimi pravili oziroma s tem kodeksom lahko škoduje ugledu družbe
in lahko vodi k sankcioniranju družbe v obliki ukrepov nadzornih organov, denarnih
kazni ter kazensko pravnih ukrepov. Za posamezne zaposlene lahko kršitev kodeksa
predstavlja tudi kršitev iz delovno pravnega razmerja in v hujših primerih kršitev
kazenske zakonodaje z vsemi posledicami.
Vsak zaposleni je v primeru navzkrižja lastnih interesov in interesov Zavarovalnice Sava
dolžan ravnati v skladu s tem etičnim kodeksom in Pravilnikom o izogibanju konflikta
interesov.
Spoštovanje dostojanstva in integritete posameznika
Zavarovalnica Sava se zavezuje k spoštovanju posameznikovega dostojanstva,
zasebnosti in osebnih pravic ter to zahteva od vsakega zaposlenega.
Kakršnakoli diskriminacija na podlagi narodnosti, rase ali etičnega porekla, nacionalnega
in socialnega porekla, spola, barve kože, zdravstvenega stanja, invalidnosti, vere ali
prepričanja, starosti, spolne usmerjenosti, družinskega stanja ter kakršnokoli
nadlegovanje, zastraševanje oziroma drugačno ravnanje, žaljivo za posameznika, je na
delovnem mestu nedopustna.
Spoštovanje dostojanstva in integritete posameznika se nanaša tako na zaposlene v
Zavarovalnici Sava, kot tudi na druge posameznike, s katerimi družba stopa v različna
razmerja, predvsem pa na stranke.
Varovanje poslovne skrivnosti in drugih zaupnih informacij
Zavarovalnica Sava se zavezuje, da bo varovala zaupne informacije, ki zadevajo
posameznike, ne glede na to ali gre za zaposlene v družbi ali za stranke oziroma poslovne
partnerje. Prav tako so vsi zaposleni dolžni z vso skrbnostjo varovati poslovne skrivnosti
ter spoštovati predpise ter Pravilnik o varovanju poslovne skrivnosti.
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Informacije, ki so zaposlenim zaupane ali s katerimi so bili seznanjeni tekom svojega
dela ali na drug način, se ne smejo razkrivati brez odobritve, razen če to zahtevajo zakoni,
predpisi, pravila ali pravni postopki.
Po prenehanju delovnega razmerja v družbi se informacije, pridobljene v delovnem
razmerju, ne smejo zlorabljati, ravno tako se jih ne sme razkrivati tretjim osebam.
Spoštovanje strank
Zavarovalnica Sava se zavezuje odkritemu in poštenemu poslovanju z našimi strankami
in drugimi poslovnimi partnerji. Pomemben del naše dejavnosti predstavlja poslovanje s
potrošniki in na tem področju se posebej zavezujemo preglednemu in ne zavajajočemu
poslovanju ter upoštevanju vseh predpisov o varstvu potrošnikov.
Spoštovanje tržnih pravil
V Zavarovalnici Sava se zavedamo, da je svobodna konkurenca in spoštovanje tržnih
pravil pogoj za rast in trajen razvoj našega poslovanja.
Strokovnost in skrb za zaposlene
V Zavarovalnici Sava se zavedamo, da poslovanje temelji na zaupanju strank in
poslovnih partnerjev. To zaupanje uživamo zaradi strokovnosti in osebne integritete
zaposlenih. Zavezujemo se, da bomo zaposlenim omogočili karierno pot, na podlagi
katere bodo lahko naši zaposleni svoje naloge opravljali z ustrezno stopnjo strokovnosti
in osebne integritete.
Odnosi z delničarji
Eden poglavitnih ciljev Zavarovalnice Sava je skrb za interese delničarjev in povečevanje
vrednosti njihovih vložkov. Družba se zavezuje, da bo vse delničarje obravnavala
enakopravno in brez diskriminacije.
Preglednost in celovitost informacij
Vse informacije, ki jih Zavarovalnica Sava javno objavi ali jih na drugačen način poda,
morajo biti resnične, ne zavajajoče, pregledne in celostne, tako da bodo prejemnikom
informacij omogočale ustrezne odločitve v zvezi z njihovimi odnosi z družbo.
Izogibanje konflikta interesov
V naši dejavnosti lahko nastopi položaj, v katerem ima posameznik drugačne interese od
družbe, strank ali poslovnih partnerjev. V takšnih primerih je dolžan ravnati v skladu z
veljavnimi internimi pravili in tem kodeksom, v vsakem primeru pa je dolžan konflikt
interesov razkriti pristojnim osebam na predpisan način.
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Skrb za okolje in širšo družbeno skupnost
V Zavarovalnici Sava se zavedamo, da je naše poslovanje umeščeno v širšo družbeno
skupnost. Zdravo okolje, v katerem delujemo. vidimo kot predpogoj za katerokoli
dejavnost in kot osnovno potrebo posameznika, zato se zavezujemo, da bomo po svojih
močeh prispevali na vseh področjih družbene odgovornosti in pomagali k izboljšanju
razmer v svoji širši skupnosti.
3. VAROVANJE ZAUPNOSTI IN ZASEBNOSTI
Zaposleni so zavezani k varovanju poslovne skrivnosti glede vseh internih informacij, ki
se z njimi srečujejo v okviru svojih del, nalog in pooblastil in so:
 v skladu s Pravilnikom o varovanju poslovne skrivnosti ali s sklepom uprave

družbe določene za poslovno skrivnost,
 če iz njihove narave izhaja, da niso namenjene javnosti oziroma tretjim osebam
(kot na primer informacije, ki bi lahko poslabšale konkurenčni položaj
Zavarovalnice Sava, neobjavljena poročila o poslovanju, neobjavljeni
računovodski izkazi in podobno).
Zaposleni so dolžni varovati zaupne informacije pred razkritjem tretjim osebam. Pri
ravnanju z zaupnimi informacijami naj bo osnovno načelo, da z zaupnimi informacijami
rokujejo le osebe, ki te informacije potrebujejo za izvajanje svojih delovnih nalog.
Zaposleni so dolžni ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov ter
skladno s Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov. Osebne podatke je dopustno zbirati
in obdelovati le za dopusten namen. V primeru dvoma naj se zaposleni posvetujejo s
funkcijo spremljanja skladnosti poslovanja.
Zavarovalnica Sava se zavezuje k spoštovanju in varovanju zasebnosti zaposlenih na
njihovem delovnem mestu. Varovanje zasebnosti se kaže predvsem z izogibanjem
kakršnemu koli poseganju v prostore, pisma, elektronsko korespondenco in drugo
elektronsko komuniciranje, pri katerem posamezni zaposleni pričakuje varstvo
zasebnosti bodisi na podlagi vnaprej objavljenih internih pravil, v odsotnosti le-teh pa na
podlagi splošno sprejetih načel in pravil o varovanju zasebnosti. Poseg v zasebnost v
nasprotju s pravili je dopusten le na podlagi ustrezne odločbe sodišča oziroma drugega
državnega organa.
4. KONFLIKT INTERESOV
Zaposleni se morajo izogibati položaju, ki lahko privede do navzkrižja interesov. Če to
ni mogoče, so zaposleni dolžni navzkrižje interesov razkriti svojemu nadrejenemu. V
primeru dvoma o obstoju navzkrižja interesov, naj se zaposleni obrnejo na funkcijo
spremljanja skladnosti poslovanja.
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Ponujanje daril in drugih ugodnosti
Zaposleni ne smejo ponujati neupravičenih daril ali drugih ugodnosti v povezavi z
opravljanjem svojih službenih dejavnosti.
Darila in druge ugodnosti, namenjene poslovnim partnerjem, morajo biti v mejah
dopustnega in primernega in ne smejo biti namenjene vplivu na poslovne odločitve na
protipraven način. Kaj šteje za primerne meje, se presoja glede na običajno poslovno
prakso, upoštevajoč posebnosti trga na katerem poslujemo.
Darila in druge ugodnosti, ki presegajo vrednost, ki šteje za primerno, ter vabila na
dogodke, ki presegajo običajni poslovni obrok, morajo biti sporočena nadrejenim, ki
morajo podati svoje soglasje.
Prejemanje daril in drugih ugodnosti
Zaposleni ne smejo prejemati neupravičenih daril in drugih ugodnosti v zvezi s svojimi
službenimi obveznostmi. To pomeni, da ne smejo prejemati daril, vabil in podobnega, ki
vrednostno presegajo mejo dopustnega in primernega. Za primerno se šteje to, kar
dopušča običajna poslovna praksa na trgu.
Dopustno je prejemanje skromnih daril. Če zaposleni zaradi kakršnih koli poslovnih
okoliščin mora prejeti darilo, ki je nad dopustno in primerno vrednostjo, mora takšna
darila izročiti družbi, ki bo odločila o nadaljnjem razpolaganju z darilom (običajno se jih
nameni donacijam).
Zaposleni lahko sprejemajo vabila na običajne poslovne obroke. Vabila na druge
dogodke so prav tako dopustna, če so skladna z običajno poslovno prakso in če s
sprejemom vabila soglaša neposredno nadrejeni zaposlenega.
Prejemanje gotovine oziroma denarja s strani zaposlenega je prepovedano.
Podkupnine
Zaposleni ne smejo ponujati oziroma prejemati podkupnin. Podkupovanje je kaznivo
dejanje.
Druga pravila, vezana na konflikt interesov
Vsi zaposleni so dolžni skrbeti, da njihovi osebni interesi ne pridejo v konflikt z
interesom Zavarovalnice Sava. V zvezi s tem so zaposleni, med drugim, dolžni spoštovati
naslednja pravila:
Odločitve v zvezi s sklepanjem pogodb z dobavitelji morajo biti utemeljene le na osnovi
konkurenčnosti ponudbe posameznega dobavitelja.
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Če zaposleni zastopajo ali predstavljajo Zavarovalnico Sava, d.d., v poslih ali drugih
transakcijah, v katerih imajo sami ali njihovi družinski člani kapitalsko udeležbo ali drug
ekonomski interes, morajo zanje pridobiti soglasje neposredno nadrejenega in funkcije
spremljanja skladnosti poslovanja.
Če so zaposleni pomembno udeleženi (več kot 10%) v drugih podjetjih, ki dejansko
predstavljajo konkurenco Zavarovalnici Sava, d.d., ali v drugih podjetjih, ki so v
konfliktu interesov z Zavarovalnico Sava, morajo predhodno pridobiti soglasje
poslovodstva družbe, v kateri so zaposleni. Funkcija spremljanja skladnosti poslovanja
mora biti obveščena ob vsaki takšni udeležbi.
Zaposleni se ne smejo ukvarjati s kakršnokoli pridobitno dejavnostjo, ki bi lahko vodila
do konflikta interesov z Zavarovalnico Sava.
V primeru dvoma, ali v posameznem primeru obstaja ali bi lahko obstajalo navzkrižje
interesov med zaposlenim in Zavarovalnico Sava, je zaposleni dolžan obvestiti
neposredno nadrejenega ali funkcijo spremljanja skladnosti poslovanja.
5. NOTRANJE INFORMACIJE
Za namen tega etičnega kodeksa štejejo za notranje informacije kakršne koli informacije,
ki se nanašajo na Zavarovalnico Sava ali na izdajatelje finančnih instrumentov oziroma
finančne instrumente, ki:
 niso bili objavljeni oziroma niso javni in
 bi lahko, če bi postali javni, vplivali na ceno delnice oziroma drugih finančnih

instrumentov, ki jih izda posamezna članice Skupine Sava Re oziroma na ceno
delnice ali drugih finančnih instrumentov drugih družb, s katerimi se trguje na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
Zaposleni, ki imajo dostop do notranjih informacij, lahko trgujejo z vrednostnimi papirji
Skupine Sava Re oziroma druge družbe, na katere se notranje informacije nanašajo, le v
skladu z internimi pravili. Prav tako zaposleni ne smejo notranjih informacij posredovati
tretjim osebam oziroma uporabljati takšne informacije za nasvete glede vlaganj.
V primeru dvoma, ali gre za notranjo informacijo, naj se zaposleni posvetujejo s funkcijo
spremljanja skladnosti poslovanja.
6. PRANJE DENARJA
Vsi zaposleni so dolžni skrbeti, da se družba kot finančna inštitucija ne zlorabi za namen
pranja denarja ali za druge protipravne namene. V ta namen so dolžni spoštovati vsa
notranja pravila in postopke, namenjene preprečevanju pranja denarja, ter spoštovati
zakonodajo s tega področja. Dolžnost preprečevanja pranja denarja vključuje obveznost,
da zaposleni pred sklenitvijo posla oziroma izvedbo kakršnekoli transakcije pridobijo
dovolj informacij o stranki oziroma poslovnem partnerju, njegovem poslovnem okolju in
namenu posla oziroma transakcije.
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Če imajo zaposleni kakršenkoli razlog za sum, da bi lahko bil posel ali transakcija
protipraven, morajo o tem nemudoma poročati Pooblaščencu za preprečevanje pranja
denarja in financiranja terorizma in ne smejo skleniti posla oziroma izvesti transakcije,
dokler ne pridobijo soglasja od pooblaščenca ali poslovodstva.
7. VAROVANJE KONKURENCE
Zavarovalnica Sava opravlja svojo dejavnost izključno na etičen način in s pravno
dopustnimi sredstvi. Vsak zaposleni je dolžan ravnati v skladu s pravili varstva
konkurence.
Ravnanje, ki šteje za kršitev pravil o varstvu konkurence, vključuje sklepanje dogovorov
s konkurenti o cenah ali drugih pogojih poslovanja. Prav tako je prepovedano oblikovanje
navideznih ponudb, ki bi lahko vplivale na višino cene produktov oziroma storitev.
V primeru dvoma, ali gre v posamičnem primeru za kršitev pravil varstva konkurence,
naj se zaposleni posvetujejo s funkcijo spremljanja skladnosti poslovanja.
8. RAZMERJA S POSLOVNIMI PARTNERJI IN STRANKAMI
V Zavarovalnici Sava se zavzemamo za pošteno in odprto poslovanje s svojimi deležniki.
Prizadevamo si, da našim strankam in drugim poslovnim partnerjem ponujamo najboljši
možen nasvet in jim nudimo vse informacije, potrebne za odločitev v njihovem interesu.
Pri presojanju o pomembnosti informacij je potrebno upoštevati naravo storitve oziroma
produkta, znanje stranke oziroma poslovnega partnerja in okoliščine posameznega
tržišča.
Zaposleni ne smejo niti s svojimi izjavami niti z drugimi ravnanji zavajati strank,
poslovnih partnerjev in drugih deležnikov na trgu. V Zavarovalnici Sava bomo korektno
in skladno s pravnimi pravili obravnavali kakršnekoli pritožbe svojih strank oziroma
poslovnih partnerjev.
9. ODNOSI Z JAVNOSTMI
Vsa poročila in drugi pisni dokumenti morajo biti pravilni, popolni in resnični, ne glede
na to, ali so namenjeni internim ali zunanjim javnostim. To pravilo je potrebno upoštevati
s posebno skrbnostjo v zvezi s pripravo računovodskih izkazov in drugih poročil o
razvoju poslovanja ter finančnem položaju Zavarovalnice Sava in z njo povezanih družb.
Z mediji in delničarji lahko komunicira le poslovodstvo ali za to pooblaščeni zaposleni.
Vse zunanje zahteve v zvezi s podajanjem informacij, ki se nanašajo na poslovanje,
morajo zaposleni posredovati osebam, pooblaščenim za komuniciranje.
Če zaposleni javno in brez ustreznega pooblastila nastopajo na način, da bi lahko javnost
domnevala, da nastopajo kot predstavniki Zavarovalnice Sava, d.d., so dolžni pojasniti,
da nastopajo kot posamezniki.
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10. ODNOSI Z JAVNIMI ORGANI
Z nadzornimi in drugimi državnimi organi lahko komunicira le poslovodstvo ali
pooblaščena oseba znotraj družbe.
11. VAROVANJE SREDSTEV DRUŽBE
Sredstva Zavarovalnice Sava vključujejo poleg opredmetenih
neopredmetena sredstva, informacije ter znanje in zamisli zaposlenih.

sredstev tudi

Vsak zaposleni je dolžan varovati vsa sredstva Zavarovalnice Sava in jih uporabljati le
za dopustne poslovne namene. Uporaba sredstev družbe za protipravne namene je
prepovedana. Zaposleni so dolžni spoštovati interna pravila uporabe sredstev družbe,
vključno z uporabo službenih sredstev v zasebne namene.
Pomembna pravila v zvezi s sredstvi družbe, ki jih vsebujejo zakoni, pravilniki, in drugi
akti, ki se nanašajo na varnost in zdravje pri delu, varovanje informacij, podatkov ter
podobno, morajo upoštevati vsi zaposleni.
12. DONACIJE IN SPONZORSTVA
V zvezi z donacijami in sponzorstvi je potrebno ravnati v skladu z zavezujočimi pravili.
Donacije so lahko namenjene ustanovam z namenom promocije:
•
•
•
•
•

Izobraževanja in znanosti,
športa,
naravovarstva,
kultura in umetnost ter
družbenih in človekoljubnih projektov.

Donacije naj bodo takšne, da imajo pravno priznan davčni učinek.
V primeru sponzorstev mora obstajati sorazmerje med zneski sponzorstva in
ekonomskim namenom sponzorstva. Kakršna koli drugačna plačila, ki nimajo nobene
nasprotne dajatve, niso dovoljena.
13. KRŠITVE KODEKSA
Vsak zaposleni je dolžan ravnati v skladu s tem kodeksom. Neposredno nadrejeni so
dolžni poskrbeti, da se zaposleni z njegovo vsebino seznanijo in da v skladu z njegovimi
načeli in pravili tudi ravnajo.
Če so zaposleni glede uporabe kodeksa na njihovem delovnem mestu oziroma v povezavi
z njihovimi delovnimi obveznostmi v dvomu, naj se posvetujejo z neposredno
nadrejenim ali s funkcijo spremljanja skladnosti poslovanja.
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Zaposleni, ki se seznanijo s pomembno kršitvijo tega kodeksa ali drugih zavezujočih
pravil, so dolžni o kršitvi poročati funkciji spremljanja skladnosti poslovanja. Namen
poročila o kršitvi je omogočiti družbi, da se pravočasno odzove na nepravilnosti ter jih
tudi pravočasno odpravi.
Vsako poročilo o nepravilnosti se bo obravnavalo z najvišjo stopnjo zaupnosti za
zaposlenega.
Zavarovalnica Sava se zavezuje, da bo poleg zaupnosti varovala vse pomembne interese
zaposlenega, ki v dobri veri poroča o nepravilnostih.
Prav tako lahko zaposleni funkciji spremljanja skladnosti poslovanja poročajo o
kakršnemkoli ravnanju, poslu ali transakciji, ki lahko škoduje ugledu družbe ali
predstavlja uresničitev kakšnega drugega operativnega tveganja.
V primeru poročila o nepravilnosti, bo funkcija spremljanja skladnosti poslovanja
preučila resnost in preiskala domnevno nepravilnost. Pri preiskavi nepravilnosti lahko
zaprosi za pomoč službo notranje revizije ali druge ustrezne osebe, vendar mora pred tem
poskrbeti za ustrezno varovanje zaupnosti. Zoper kršitelje kodeksa bo družba ustrezno
ukrepala glede na resnost kršitve.
14. KONČNE DOLOČBE
Etični kodeks začne veljati, ko ga sprejme uprava družbe in se uporablja od 2. 11. 2016
dalje.
Podpisan izvirnik se hrani v Službi za skladnost poslovanja. Hrani se tudi izvirni
elektronski zapis.
Skrbnik tega akta je Služba za skladnost poslovanja.
V Mariboru, 25. 10. 2016
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Uprava družbe:

mag.

David

KASTELIC,

predsednik uprave

mag. Primož MOČIVNIK, član
uprave

Boris

član uprave

MEDICA,

Rok MOLJK, član

uprave

Robert

CIGLARIČ, član uprave

17

PRILOGA 3

Skupina Porsche Holding
Kodeks poslovne etike

1
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V skupini Porsche Holding, ki je del skupine Volkswagen, smo z uvedbo pričujočega Kodeksa
poslovne etike naredili naslednji, odločilen korak k uresničevanju naše odgovornosti na
globalni in lokalni ravni.
Z izdelki, ki jih dobavljamo, pomagamo skrbeti za okolju prijazno, učinkovito in varno
mobilnost. Zaradi tega nas zahteve prihodnosti zavezujejo k spodbujanju mobilnosti za splošno
dobro vseh ljudi ob hkratnem zadovoljevanju posameznikovih potreb in ekoloških ter
gospodarskih zahtev, ki jih rešujemo v našem globalnem podjetju.
Naš skupni cilj je postati vodilni svetovni dobavitelj avtomobilov na področju tržne
učinkovitosti in zadovoljstva kupcev ter zaposlenih, kupcem povsod po svetu pa ponuditi
posamezniku prilagojeno, trajnostno in varno mobilnost, ki bo temeljila na vrhunski kakovosti.
Svoje cilje uresničujemo tako, da:
-

poslujemo odgovorno v dobro naših strank, lastnikov in zaposlenih,
upoštevamo mednarodne konvencije1, zakone in interna pravila2 kot pogoj za trajnostno
naravnano in uspešno poslovanje, - delujemo v skladu z lastnimi izjavami, sprejemamo odgovornost za svoja dejanja.

Poleg mednarodnih konvencij, zakonov in internih pravil kot temelj našega delovanja
upoštevamo tudi vrednote naše skupine. Vrednote skupine Porsche
Holding, kot so visoka usposobljenost za delo, stroškovna učinkovitost, osredotočanje na
naloge, lojalnost podjetju, zaupanje in prijaznost do strank in dobaviteljev ter med našimi
zaposlenimi, so osnovno vodilo medsebojnega sodelovanja v vsej skupini in del našega
Kodeksa poslovne etike.
Pričujoči Kodeks poslovne etike, ki je zasnovan kot priročnik za zaposlene, združuje
pomembna temeljna načela našega poslovanja in ponuja pomoč pri obvladovanju pravnih in
etičnih izzivov, s katerimi se zaposleni srečujejo pri vsakodnevnem delu. Kodeks vsebuje
smernice na ravni cele skupine, ki veljajo za vse zaposlene in člane upravnih organov in ki jih
je dolžan enakovredno spoštovati vsak posameznik.
Zavzemamo se za spoštovanja vredno in pošteno vsakodnevno poslovanje, ki poteka v skladu
s pravili, zato se obvezujemo, da bomo spoštovali pričujoči Kodeks poslovne etike.

1

Mednarodne konvencije med drugim obsegajo Smernice organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), deklaracijo
Mednarodne organizacije dela (ILO) in Listino skupine Volkswagen o temeljnih socialnih pravicah zaposlenih. Prosimo, da si za več
informacij ogledate Prilogo (str. 23).

1)

2)

2

Mednarodna pravila med drugim obsegajo kolektivne pogodbe o izplačilu plač, pogodbe o zaposlitvi in organizacijske direktive.
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Upravni odbor

A. Favey

K. Loidl

Dr. H.-P. Schützinger

J. Sieberer

Svet delavcev

B. Auinger

W. Böhm

PODROČJE UPORABE
Kodeks poslovne etike skupine Porsche Holding določa temeljna načela, vsako podjetje v
skupini pa lahko izda lasten kodeks poslovne etike, vendar le pod pogojem, da ta ni v nasprotju
z načeli Kodeksa poslovne etike skupine Porsche Holding.
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Splošne zahteve

Varovanje ugleda skupine Porsche Holding
Velik del ugleda skupine Porsche Holding opredeljujejo dejanja in vedenje vsakega od
zaposlenih. Neprimerno obnašanje enega samega posameznika lahko povzroči škodo celotni
organizaciji.
Vsi moramo skrbeti, da naše obnašanje v javnosti ne bo škodovalo ugledu skupine Porsche
Holding, na kar moramo biti pozorni tudi pri uporabi elektronskih komunikacijskih sredstev,
kot so na primer spletna omrežja, te zahteve pa moramo upoštevati pri opravljanju svojih
dolžnosti v vseh pogledih.
Spoštovanje temeljnih socialnih pravic in načel
V skupini Porsche Holding spoštujemo in upoštevamo mednarodno uveljavljene človekove
pravice.
Delujemo v skladu z zahtevami, ki jih je na tem področju postavila Mednarodna organizacija
dela. Spoštujemo temeljno pravico vseh zaposlenih, da se združujejo v delavske sindikate in
volijo svoje zastopnike. Smo proti vsakršni namerni obliki prisilnega ali obveznega dela. Delo
otrok je prepovedano. Spoštujemo najmanjšo dovoljeno starostno omejitev za sklenitev
delovnega razmerja, ki je v skladu z vladnimi predpisi.
Plačila in prispevke izplačujemo ali drugače ponujamo kot nadomestilo za delo v rednem
delovnem času vsaj v skladu z najmanjšimi zahtevanimi zakonskimi standardi oziroma
standardi, ki veljajo v posamezni gospodarski regiji.

Enake možnosti in vzajemno spoštovanje
Skupina Porsche Holding zagotavlja enake možnosti in enakovredno obravnavo vseh, ne glede
na etnično pripadnost, barvo kože, spol, morebitno invalidnost, ideološko prepričanje,
veroizpoved, narodnost, spolno usmerjenost, socialno okolje ali politično prepričanje, pod
pogojem, da vse našteto temelji na demokratičnih načelih in spoštovanju do drugače mislečih.
Zaposlene namreč izbiramo, zaposlujemo in podpiramo glede na njihove usposobljenosti in
spretnosti.
Vsak izmed nas je dolžan vzdržati se in opozoriti na kakršno koli obliko diskriminacije, kot je
na primer izločanje, nadlegovanje ali nasilništvo, do drugih pa gojiti spoštljiv in partnerski
odnos.
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Splošne zahteve

Zaposleni in njihovi zastopniki
Skupina Porsche Holding ustvarja okolje, ki zaposlenim omogoča osebnostno in poklicno rast
ter spodbuja njihovo zaposljivost in v katerem je mogoče ustvariti izjemne rezultate in dosežke.
Vlagamo v spretnosti in usposobljenosti naših zaposlenih.
Hkrati od njih pričakujemo, da bodo ohranjali visoka osebna merila zase ter za svojo uspešnost
in svoje zdravje ter da bodo tudi sami aktivno in redno sodelovali pri lastnem poklicnem
razvoju.
Zavezani smo k poštenemu in zaupnemu odnosu do zastopnikov zaposlenih, s katerimi gradimo
konstruktiven in vzajemen dialog, in k pošteni razporeditvi interesov. Zadeve, ki jih urejamo z
zastopniki zaposlenih in ki ne dopuščajo nikakršnih posebnih privilegijev ali diskriminacije, so
del naše poslovne kulture.

Kultura poslovnega vodenja in medsebojnega sodelovanja
Tisti, ki v skupini nastopajo v vlogi nadrejenih, so odgovorni za svoje zaposlene. Vsak, ki je na
takem položaju, mora ravnati strogo v skladu s Kodeksom poslovne etike. S posredovanjem
informacij in navodil o dolžnostih in pristojnostih na posameznem delovnem mestu nadrejeni
pri zaposlenih spodbujajo vedenje, ki je v skladu s Kodeksom poslovne etike. Svojim
zaposlenim zaupajo in jih spodbujajo pri doseganju daljnosežnih, vendar uresničljivih ciljev ter
jim nalagajo toliko osebne odgovornosti in svobode, kolikor je le mogoče. Dosežke zaposlenih
opazijo in jih tudi pohvalijo. Zaposleni na vodilnih položajih posebno cenijo najboljše dosežke.
V okviru odgovornosti, ki jo imajo kot vodilni v podjetju, se borijo proti nesprejemljivemu
vedenju. Dolžni so skrbeti, da v območju njihove pristojnosti ne pride do kršenja pravil, ki bi
ga bilo s primernim nadzorom mogoče preprečiti ali omiliti.
Zaupanje in dobro medsebojno sodelovanje se odražata v vzajemni in odprti izmenjavi
informacij in podpore. Nadrejeni in zaposleni se med seboj dosledno obveščajo o dejstvih in
poslovnih zadevah, na osnovi katerih delajo in sprejemajo svoje odločitve. Zaposleni in njihovi
nadrejeni so posebno pozorni na zagotavljanje hitre in učinkovite izmenjave informacij. Znanje
in informacije je treba posredovati take, kot so zagotovljene v okviru določenih pristojnosti.
Nespremenjene jih je treba v duhu dobrega medsebojnega sodelovanja posredovati hitro in v
celoti.
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Preprečevanje korupcije in navzkrižja interesov

Navzkrižje interesov
Pomembno je, da delo naših zaposlenih ne povzroča navzkrižja med njihovimi zasebnimi
interesi in interesi skupine Porsche Holding. Zato je nujno, da se izogibamo situacijam, pri
katerih obstaja možnost navzkrižja interesov. Za zaščito skupine Porsche Holding in vseh
zaposlenih smo oblikovali zavezujoča interna pravila ter sistem svetovanja, odkrivanja in
preganjanja tovrstnega ravnanja (protikorupcijski sistem), da bi poskrbeli za transparentno
spopadanje s problematiko navzkrižja interesov.
Druga zaposlitev
Dolžnost slehernega zaposlenega je, da svoje delo in naloge, ki so mu bile dodeljene, opravlja
po svojih najboljših močeh in zmožnostih. Vsakršna druga zaposlitev oziroma zaposlitve, ki bi
ogrožale izpolnjevanje teh dolžnosti, so prepovedane. V skupini Porsche Holding podpiramo in
spodbujamo volontersko delo zaposlenih.

Udeležba v drugih podjetjih
Vsak zaposleni, ki ima delež v podjetjih, ki so v poslovnem razmerju s skupino Porsche Holding
ali skupino Volkswagen, oziroma ki dela ali opravlja storitve za tako podjetje, mora o tem pisno
in na lastno pobudo obvestiti kadrovsko službo ali drug pristojen oddelek. Če pride do
navzkrižja interesov, je treba tako stanje odpraviti.

Boj proti korupciji
S ciljem uspešnega in trajnostno naravnanega poslovanja naša skupina prepričljivo posluje
konkurenčno na način, ki temelji na kakovosti in vrednosti naših izdelkov in storitev.
Podpiramo tako vladna kot mednarodna prizadevanja za preprečevanje vplivanja na
konkurenco ali poseganja vanjo s podkupovanjem in smo proti vsakršnemu korupcijskemu in
za poslovanje škodljivemu ravnanju.
Poslovnih zvez podjetja ne izrabljamo v lastno korist ali v korist drugih oziroma v škodo
podjetja. To predvsem pomeni, da nihče izmed nas ne sme ne posredno ne neposredno podarjati,
obljubljati, sprejemati ali zahtevati nedovoljenih osebnih koristi (npr. denar, imetje ali storitve),
katerih namen je vplivati na odločitve, ki se sprejemajo na podlagi dejstev.
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Preprečevanje korupcije in navzkrižja interesov

Da bi se izognili pravnim posledicam, do katerih bi že na začetku lahko prišlo za skupino
Porsche Holding in njene poslovne partnerje ali zaposlene, se morajo zaposleni vedno in na
lastno pobudo pozanimati o internih pravilih, preden sprejmejo kakršno koli darilo oziroma
pošljejo ali sprejmejo vabilo ali se udeležijo zabavnega dogodka za poslovneže.
Sleherni izmed nas mora poiskati pomoč ali nasvet, če meni, da obstaja kakršen koli sum ali
pravno vprašanje, ki se nanaša na korupcijo ali gospodarski kriminal. Nasvet in pomoč pri tem
zagotavljajo nadrejeni, ki so odgovorni za posamezne oddelke (npr. oddelek za skladnost,
oddelek za revizijo ali oddelek za kadrovske zadeve) oziroma predstavnik podjetja za boj proti
korupciji ali varuh človekovih pravic. Vsak zaposleni se lahko obrne tudi na svet delavcev.

Predstavnik podjetja za boj proti korupciji
Predstavnik podjetja za boj proti korupciji deluje v sklopu sistema, ki smo ga razvili v ta namen.
Je interna oseba za stik v skupini Porsche Holding, ki odgovarja na vsa vprašanja o korupciji,
nanj pa se lahko zaposleni obrnejo tudi za vprašanja, naslovljena na predstavnika za boj proti
korupciji skupine Volkswagen. Predstavnik za boj proti korupciji je na voljo za posvet vsakemu
zaposlenemu, pa tudi poslovnim partnerjem in tretjim osebam, ki imajo vprašanje s tega
področja.
Informacije na spletu: http://www.porsche-holding.com/en/compliance.

Varuh človekovih pravic
Če odkrije znake korupcije, se lahko vsak zaposleni obrne tudi na enega od dveh neodvisnih
varuhov človekovih pravic, ki delata za našo skupino.
Neodvisna odvetnika, ki nastopata v imenu skupine kot varuha človekovih pravic, namreč
sprejemata tovrstne informacije in jih po začetnem pregledu posredujeta podjetju v preiskavo z
dovoljenjem osebe, ki je informacije podala. Ime ovaditelja se z njegovim dovoljenjem
posreduje izključno skupini Porsche Holding ali skupini Volkswagen. Navezava stika z
varuhom človekovih pravic je tako strogo zaupna.
Informacije na spletu: http://www.porsche-holding.com/en/compliance.
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Delo s poslovnimi partnerji in zunanjimi osebami

Lojalna konkurenca
Naša skupina je zavezana k poštenem poslovanju s poslovnimi partnerji in tretjimi osebami, saj
podpiramo svobodno in pošteno konkurenco, ki temelji na upoštevanju zakonodaje in
konkurenčnega prava.
Vsak od nas je dolžan upoštevati zahteve na področju konkurenčnega prava. S konkurenčnimi
podjetji ali poslovnimi partnerji ne razpravljamo o zadevah, ki opredeljujejo gibanje trga ali
vplivajo nanj. To posebno velja za cene in zmogljivosti, odsotnost konkurence, umetno oddajanje
ponudb kot odgovor na vabilo za oddajanje ponudb ali delitev poslovanja na posamezne kupce,
regije ali proizvodne programe. Nedopustno je tudi samovoljno prednostno obravnavanje oziroma
izključevanje pogodbenih parterjev.
Od naših poslovnih partnerjev pa pričakujemo, da bodo tudi sami prevzeli polno odgovornost
glede varovanja lojalne konkurence.

Donacije in sponzorstva
Naša skupina podarja le donacije, t. j. prispevke, po lastni izbiri in ne da bi pričakovala česar koli
v povračilo, sponzorska sredstva pa namenja izključno v določenem pravnem okvirju in v skladu
z ustreznimi internimi pravili.
Denarne in materialne donacije dajemo za področje znanosti in izobraževanja ter za področje
kulture, športa in socialne varnosti. Donacije podarjamo le organizacijam, ki so dokazano
neprofitne ali ki so s posebnimi predpisi upravičene do sprejemanja donacij.
Podarjanje donacij mora biti transparentno, pri čemer morajo biti namen ter prejemnik in njegov
prejem donacije dokumentirani in potrjeni. Donacij, ki bi lahko škodovale ugledu skupine Porsche
Holding, ne dajemo.
Z našo sponzorsko dejavnostjo podpiramo kulturo, izobraževanje, znanost in šport. Vsak
zaposleni, ki bi rad sprožil projekt sponzorstva, se mora o tem najprej posvetovati s pristojno
službo oziroma nadrejeno osebo v podjetju.
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Delo s poslovnimi partnerji in zunanjimi osebami

Spodbujanje interesov
Kot tržno naravnano podjetje in kot del širše družbe spodbujamo zastopanje lastnih interesov. Pri
svojih prizadevanjih upoštevamo želje in zahteve različnih interesnih skupin.
Tako spoštujemo in upoštevamo načela svobodnega izražanja mnenj, načela, ki se nanašajo na
pravico do obveščenosti, neodvisnost medijev in zaščito osebnih pravic. Sleherni izmed nas skrbi,
da njegova dejanja in izražanje mnenj v javnosti ne škodujejo ugledu skupine Porsche Holding.
Pri izražanju osebnih mnenj so se zaposleni dolžni izogibati vzbujanju pozornosti glede njihovega
položaja ali zaposlitve v podjetju.
Pri uresničevanju začrtanih interesov in komunikaciji se poslužujemo le poštenih in zakonitih
sredstev. Pri komuniciranju s političnimi institucijami, mediji in javno sfero smo zavezani k
spoštovanju resnice. Spoštujemo dosežke naših partnerjev in smo pripravljeni na dialog ter
spoštovanje njihovega poklicnega in osebnega ugleda.
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OBRAVNAVANJE INFORMACIJ
Zasebnost in varovanje podatkov
Zaščita zaupnih, tajnih in osebnih podatkov je eno od načel, na katerih gradimo odnose s
sedanjimi in nekdanjimi zaposlenimi ter njihovimi družinami, kandidati za zaposlitev pri nas,
strankami, dobavitelji in drugimi skupinami posameznikov.
Osebne podatke zbiramo, obdelujemo in uporabljamo le v obsegu, ki je nujen za dobro
opredeljen, jasen in zakonit namen. Skrbimo, da so podatki, ki jih uporabljamo, transparentni
za vse vpletene, in da upoštevamo njihovo pravico do informacij in popravkov ter pravico do
možnosti ugovora, pa tudi za zaščito blokiranja in izbrisa.
Sleherni izmed nas je dolžan spoštovati zahteve glede zaščite podatkov ter zakonodajo in
pravila podjetja, ki se nanašajo na varnost podatkov, zaupne, tajne in osebne podatke, ki so
zaupani skupini Porsche Holding, pa varovati pred neustrezno uporabo.
V postopku njihove obdelave smo zavezani k spoštovanju ustreznih standardov glede zaščite
podatkov. Vse stopnje postopka obdelave podatkov morajo biti zaščitene tako, da so varovani
zaupnost, verodostojnost, razpoložljivost in možnost preverjanja informacij, ki morajo biti
zaščitene, in da obstaja možnost preprečevanja njihove nepooblaščene uporabe tako v podjetju
kot zunaj njega.

Zaupnost
Vsak izmed nas je zavezan k ohranjanju zaupnosti poslovnih ali trgovskih skrivnosti, ki so nam
zaupane v okviru opravljanja naših dolžnosti ali do katerih smo prišli na kak drug način.
Zaupnost je treba ohranjati na področju dela in vseh zadev v podjetju, ki so pomembne za
skupino Porsche Holding ali njene poslovne partnerje in ki niso bile razkrite javnosti.

Obravnavanje internih informacij
Naša matična družba, skupina Volkswagen, v skladu z ustreznimi zakonskimi predpisi, ki
urejajo trg kapitala, objavlja pomembne interne informacije, ki se nanašajo na ceno delnic.
Interne informacije, ki se nanašajo na ceno delnic, so informacije o ceni delnic skupine
Volkswagen in delnic drugih podjetij v skupini.
V skupini Porsche Holding skrbimo, da so interne informacije na voljo le pooblaščenim
posameznikom. Tovrstnih informacij na noben način (namigi) ne posredujemo družinskim
članom ali drugim posameznikom.
Nihče v podjetju ne trguje z internimi informacijami glede vrednostnih papirjev skupine
oziroma podjetij, v katerih ima skupina Porsche Holding ali skupina Volkswagen svoj delež.
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Poročanje
Vsa poročila, evidence in izjave našega podjetja so točne, podane pravočasno ter smiselne,
razumljive in resnične.
V tem duhu skupina Volkswagen na podoben način obvešča vse udeležence na trgu kapitala o
finančnem stanju in zaslužku ter poslovni uspešnosti.

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
Zavezani smo k spoštovanju svoje odgovornosti glede varnosti in varovanja zdravja naših
zaposlenih. Zaščita s področja zdravja in varnosti pri delu je zagotovljena v skladu z ustreznimi
vladnimi predpisi in temelji na strategiji zdravja in varnosti pri delu skupine Porsche Holding.
Z nenehnimi
izboljšavami delovnega okolja in z različnimi preventivnimi ukrepi in ukrepi za izboljšanje
zdravja ohranjamo in izboljšujemo zdravje, produktivnost in zadovoljstvo vseh zaposlenih.
Vsak zaposleni se trudi za ohranjanje lastnega zdravja in upošteva zahteve na področju varnosti
in zdravja pri delu.

VAROVANJE OKOLJA
Za boljšo mobilnost posameznikov dobavljamo avtomobile po vsem svetu. Skupini Porsche
Holding in Volkswagen sta dolžni skrbeti za nenehne izboljšave na področju okoljske
vzdržnosti njunih izdelkov in zmanjševanje uporabe naravnih virov ob hkratnem upoštevanju
gospodarskih zahtev. Tako ustvarjamo ekološko učinkovite in napredne tehnologije, ki so na
voljo po vsem svetu in katerih se poslužujemo skozi celotno življenjsko dobo naših
produktov. Na vseh lokacijah delujemo kot partner v družbenem in političnem življenju, kar
se odraža v naši strategiji socialno in ekološko naravnanega razvoja.
Sleherni izmed nas uporablja naravne vire na ustrezen in gospodaren način ter skrbi, da s svojim
delom kar najmanj vpliva na okolje.
Lastnine skupine Porsche Holding se poslužujemo le v zvezi s poslovnimi zadevami, razen
takrat, ko posebna pravila dovoljujejo tudi zasebno rabo.
Z vso lastnino skupine Porsche Holding ravnamo ustrezno in skrbno ter jo varujemo pred
izgubo.
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UPOŠTEVANJE KODEKSA POSLOVNE ETIKE

Upoštevanje zakonov in pravil v vseh družbah v skupini
Skupina Porsche Holding si prizadeva za spoštovanje Kodeksa poslovne etike v vseh družbah
skupine, pri čemer upošteva tudi ustrezno zakonodajo in kulturne razlike v različnih državah in
krajih.
Družbe si aktivno prizadevajo, da bi poskrbele za dosledno upoštevanje Kodeksa poslovne etike
z medsebojno izmenjavo in seznanjanjem z njegovo vsebino, t. j. z usposabljanjem.
Nadalje skrbijo, da z upoštevanjem kodeksa nobenemu zaposlenemu ne bi bila povzročena
škoda kot posledica spoštovanja njegovih zahtev in da se na kršenje kodeksa poslovanja
ustrezno odzovejo. Preiskovanje kršitev Kodeksa poslovne etike je urejeno z ustrezno
zakonodajo in pravili poslovanja, ki veljajo za družbe v skupini.
Družbe v skupini lahko same določajo pravila, ki segajo onkraj področij, obravnavanih v
Kodeksu poslovne etike, pod pogojem, da ta niso v nasprotju s pravili Kodeksa poslovne etike.
Tudi druge povezane družbe ter naše poslovne partnerje in dobavitelje podpiramo in
spodbujamo pri upoštevanju Kodeksa poslovne etike pri izvajanju njihove poslovne politike.
Spoštovanje pravil in zakonodaje
V skupini Porsche Holding spoštujemo zakone, predpise in interna pravila, ki se nanašajo na
naše delovno okolje, in ravnamo v skladu z vrednotami skupine in v skladu s Kodeksom
poslovne etike.
Vsak zaposleni, ki ni dosleden pri upoštevanju Kodeksa poslovne etike, lahko pričakuje temu
primerne posledice v okviru zakonskih predpisov in pravil podjetja, ki lahko pomenijo celo
prekinitev delovnega razmerja in vložitev zahtevka za izplačilo odškodnine.
Vsak zaposleni na nadrejenem položaju mora poskrbeti da bodo njegovi podrejeni seznanjeni s
Kodeksom poslovne etike in da bodo na svojem področju ravnali v skladu z njim. Spoštovanje
pravil in zakonodaje tako v posameznih primerih kot na ravni cele skupine pregledujemo z
revizijami v sklopu revizijskega programa, ki ga je odobril upravni odbor skupine Porsche
Holding.
Vsak zaposleni, ki ima kakršna koli vprašanja ali ki je v dvomih glede tolmačenja Kodeksa
poslovne etike, se lahko najprej obrne na svojega nadrejenega. Vsak zaposleni se lahko obrne
tudi na svet delavcev. Poleg tega se lahko zaposleni za dodatna vprašanja obrnejo na oddelek
za zagotavljanje skladnosti.
E-pošta: compliance@porsche.co.at
Pritožbe in namige, ki se nanašajo na obstoječa pravila družbe, je mogoče nasloviti tudi na
odgovornega predstavnika podjetja, ki je specializiran za določeno področje.
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PRILOGA K KODEKSU POSLOVNE ETIKE
Mednarodne konvencije
Poleg zakonov in predpisov, ki veljajo v posameznih državah, je tu še cela vrsta konvencij in
priporočil raznih mednarodnih organizacij. Ta so napisana predvsem za države članice in ne
neposredno za posamezna podjetja. Kljub temu vsebujejo pomembne smernice poslovne etike,
ki veljajo za mednarodna podjetja in njihove zaposlene. Zato po vsem svetu posvečamo veliko
pozornosti upoštevanju teh smernic, ko gre za naše poslovanje.
Spodaj je prikazan seznam najpomembnejših tovrstnih konvencij:
–

–
–
–

–

–

–
–

Splošna deklaracija človekovih pravic, ki so jo sprejeli Združeni narodi leta 1948, in Evropska
konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin iz leta 1950,
Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah iz leta 1966,
Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966,
Tristranska deklaracija Mednarodne organizacije dela o načelih, ki veljajo za multinacionalke
in področje socialne politike, iz leta 1977 in Deklaracija Mednarodne organizacije dela o
temeljnih načelih in pravicah zaposlenih pri delu iz leta 1998, ki se nanašata predvsem na
prepoved dela otrok, prepoved prisilnega dela, sindikalno svobodo in pravico do kolektivnih
pogajanj,
Konvencija OECD o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem
poslovanju iz leta 1997,
Agenda 21 – načrt za uveljavljanje trajnostnega razvoja (Deklaracija Združenih narodov o
okolju in razvoju, sprejeta na Konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju v Riu de
Janeiru leta 1992),
načela pobude Global Compact za bolj socialno naravnano in ekološko obliko globalizacije
iz leta 1999,
Smernice OECD, ki veljajo za multinacionalke, iz leta 2000.

Polega naštetega smo v skupini Porsche Holding z Deklaracijo o socialnih pravicah in odnosu
med poslovodstvom in zaposlenimi (Listina skupine Volkswagen o temeljnih socialnih
pravicah zaposlenih) in Listino o odnosih med zaposlenimi in delodajalci zavezani k
upoštevanju temeljnih socialnih pravic in načel.

Obvestila
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OBVESTILA
© Porsche Holding GmbH
Oddelek za družbeno pravo, oddelek za skladnost in oddelek za obvladovanje tveganj
Vogelweiderstrasse 75
5020 Salzburg, Avstrija
Tel.: +43 662 4681–2510 ali −3502
Telefaks: +43 662 4681−1 2510 ali −1 3502
E-pošta: compliance@porsche.co.at
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PRILOGA 4

ETIČNI KODEKS

PREDGOVOR
Bolton Group je hitro rastoče mednarodno
podjetje z več kot šestdeset letnimi izkušnjami v
proizvodnji in trženju široke palete visoko
kakovostnih blagovnih znamk široke potrošnje,
ki so na voljo v več kot 125 državah po vsem
svetu. Skupina
ima
izjemen portfelj
konkurenčnih blagovnih znamk z več kot 50
linijami proizvodov s področja prehrane, čistil
za dom, lepil, osebne ter lepotne nege, na prodaj
preko različnih kanalov, vključno s trgovinami
na drobno, parfumerijami in kozmetičnimi
trgovinami, lekarnami in trgovinami »sam svoj
mojster«.
Naše poslanstvo je ponuditi inovativne, visoko
kakovostne blagovne znamke, tako potrošnikom
kot ostalim kupcem, z namenom zadovoljevanja
njihovih potreb ter ohranjanja zvestobe v
daljšem časovnem obdobju, s tem pa zagotoviti
dolgoročno in uspešno rast podjetja.
Temelji našega uspeha so nadarjenost naših
ljudi in močne vrednote, ki jih delimo.
Filozofija poslovanja skupine Bolton Group
temelji na:
Podjetništvu: ponujamo zahtevno,
zanimivo in prijetno delovno okolje, kjer se

•

spodbuja in nagrajuje ustvarjalnost,
pravočasno zaznane priložnosti ter sposobnost
prevzemanja tveganj.
•
Stremljenju k najboljšem: biti dober ni
dovolj; prizadevamo si za odličnost vseh naših
izdelkov in storitev. Naši zaposleni na vseh
ravneh so motivirani za premagovanje izzivov
in izrabo priložnosti, da bi dosegli čim več v
vsakršni situaciji.
•
Zavezi k rezultatom: z zagotavljanjem
večje dodane vrednosti potrošnikom in
kupcem ter ohranjanjem stroškovno
učinkovite organizacije se zavezujemo k
zagotavljanju odličnih rezultatov.
•
Poštenosti in integriteti: delovanje s
spoštovanjem in pravičnostjo v vseh naših
poslih je v središču našega trdnega poslovnega
ugleda.
Bolton Group spodbuja model gospodarsko,
družbeno in okoljsko-trajnostnega razvoja, z
namenom zagotavljanja razpoložljivosti virov
za prihodnje generacije.
Ta etični kodeks izvira iz mednarodne širitve
skupine Bolton Group in njene želje po
spodbujanju upoštevanja etičnih načel.

UVOD V ETIČNI KODEKS

Za upoštevanje etičnega kodeksa smo odgovorni
vsi.

Etični kodeks je izraz zagotavljanja smernic in
Za vsa pojasnila, povezana z razumevanjem ali
vrednot skupine Bolton Group.
razlago etičnega kodeksa ali njegovih
Omogoča dosledno razširjanje močne kulture specifičnih vsebin, se lahko vsi uporabniki
podjetja, hkrati pa zagotavlja smernice za obrnejo na svoje nadrejene.
ravnanje v praksi.
Ta etični kodeks je tudi:
dokument, ki predstavlja etično podlago
vsem zaposlenim v skupini Bolton Group, z
njim pa soglaša vsak, ki sklene delovno
razmerje s podjetjem;
•
zelo pomembno orodje za etično in
trajnostno rast poslovanja.
•

Etični kodeks je namenjen vsem tistim, ki
delujejo v skupini Bolton Group: vodilnim in
vodstvenim delavcem, zaposlenim, zunanjim
izvajalcem,
svetovalcem,
agentom
in
zastopnikom.
Na delovnem mestu vsakega uporabnika je
pomembno upoštevanje tako smernic in pravil,
zapisanih v kodeksu, kot tudi predpisov,
določenih v pravnem sistemu, ki ureja njihovo
delovno
okolje
(bodisi
nacionalnem,
nadnacionalnem ali mednarodnem) in določil iz
kolektivne pogodbe.
Vodilni in vodstveni delavci morajo biti zgled
drugim. S tem dokazujejo, da je upoštevanje
etičnega kodeksa osnova vsakdanjega dela,
poslovni uspeh pa tesno povezan z
upoštevanjem načel kodeksa. Skupina si prek
pooblaščenih oddelkov prizadeva obveščati o
upoštevanju kodeksa vsakogar, s katerim ima
obstoječi poslovni odnos ali pa tak odnos šele
vzpostavlja. Skupina zahteva, da te osebe
soglašajo z njenimi načeli, kar je pogoj za
nadaljevanje ali vzpostavljanje partnerstva,
včasih tudi z dopolnjevanjem pogodb v ta
namen.
Etični kodeks velja za vse zaposlene v podjetjih
skupine Bolton Group.

Pojmi
Za lažje razumevanje etičnega kodeksa so v
nadaljevanju razloženi nekateri izrazi, in
sicer: • revizijska komisija: notranji in zunanji
revizorji;
Bolton Group / skupina: vsa podjetja v
skupini Bolton Group;
•
sodelavci / ljudje: to so vse osebe, ki
delujejo za skupino Bolton Group ali v njenem
imenu in so kot vsak zaposleni in zunanji
pogodbenik v neprekinjenem ali trajnem
odnosu s podjetjem;
•
podjetje: vsi zaposleni in premoženje,
ki sestavljajo skupino Bolton Group;
•
odbor podjetja: revizijska komisija in
upravni odbor;
•
neposredno nadrejeni: prvi nadrejeni,
ki mu posameznik poroča o svojem
vsakdanjem opravljenem delu;
•
notranji odbor
: vsi vodstveni
delavci podjetij in vodstveni delavci v skupini,
pristojni za uporabo in posodabljanje etičnega
kodeksa;
•
uporabniki: vsi, katerim je etični kodeks
namenjen;
•
delovno mesto / delovno okolje: fizični
prostor, kjer vsaka oseba opravlja svoje
dnevne aktivnosti oziroma poslovni prostor
podjetja, kjer potekajo poslovni sestanki ali se
opravljajo določene dejavnosti.
•

NOTRANJA RAZMERJA

Zdravje in varnost pri delu

Zaposleni

Naše ključne prednosti so zagotavljanje
ustreznih delovnih pogojev ter zaščita, varnost in
zdravje ljudi, zunanjih pogodbenih izvajalcev ter
skupnosti, v kateri delamo.

Zaposleni so v središču organizacije in so naš
najdragocenejši vir, saj so resnična gonilna sila
rasti in razvoja podjetja.
Z usposabljanjem, izpopolnjevanjem in
poklicnim razvojem si prizadevamo
vzpodbujati nadarjenost in sposobnosti
vsakega od sodelavcev ter tako izraziti
potenciale posameznikov v korist vseh nas
in našega podjetja.
S takim pristopom dajemo velik pomen
priznavanju
dosežkov
in
strokovne
usposobljenosti sodelavcev.
Enakost
Zgledujemo se po načelu osebne svobode,
dostojanstva in spoštovanja za ustvarjanje in
ohranjanje pozitivnega delovnega okolja, ki
vsem našim sodelavcem nudi priložnost, da
opravljajo svoje delo po najboljših močeh ter
dosežejo svoje karierne cilje.
Poleg spoštovanja temeljnih človekovih pravic
zagotavljamo tudi spoštovanje načel enakosti,
kar dosegamo z ustvarjanjem delovnega okolja
brez razlikovanja glede na rasno, kulturo,
ideološko, spolno, starostno, telesno, versko ali
kakršno koli drugo pripadnost oziroma
usmeritev.
Zato obsojamo vse oblike diskriminacije in
nadlegovanja,
vključno
s
spolnim
nadlegovanjem, kot so:
ustvarjanje zastrašujočega ali sovražnega
delovnega okolja oziroma takega, ki je na
kakršen koli način izključujoč ali
diskriminatoren;
•
neupravičeno poseganje v delo ostalih;
•
zahtevanje osebnih uslug v zameno za
priložnost za karierno rast.
•

Skupina Bolton Group zagotavlja varno in zdravo
delovno okolje, svoje dejavnosti pa izvaja s
posebnim poudarkom na varnosti svojih
zaposlenih, zunanjih pogodbenikov in skupnosti,
v kateri deluje. Skupina skrbno spremlja in
udejanjanja vse veljavne predpise glede varnosti
in higiene pri delu.
Stremimo k spodbujanju kulture varnosti vseh
naših ljudi, kar dosežemo z ustreznim
usposabljanjem. Za upoštevanje pravil in
postopkov, ki zagotavljajo zaščito nas samih in
naših sodelavcev, smo odgovorni prav vsi.
Odgovorni smo za uporabo osebne varovalne
opreme in za takojšnje poročanje o
nepravilnostih.
Predstavniki organizacije
Priznavamo svobodno izvoljene predstavnike
organizacije, v skladu z veljavnimi zakoni in
lokalnimi predpisi.
V odnosu do naših sodelavcev si skladno s
predpisi kolektivne pogodbe, veljavne za našo
organizacijo, prizadevamo za spoštljivost in
ohranjanje takih odnosov, ki temeljijo na dialogu
in odprtosti.

NOTRANJA RAZMERJA
Obnašanje v podjetju
Pozitivno,
spodbujajoče
in
sodelovalno delovno okolje je naš
skupni cilj; zato mora prav vsak od nas
imeti in gojiti spoštljiv odnos do
dostojanstva in občutljivosti vseh
ostalih, ki nas obkrožajo.

Ne glede na delovno mesto, dodeljene
naloge
izvajamo
odgovorno,
samoiniciativno in strokovno ter pri
tem zagotavljamo trajno zavezanost
doseganju ciljev, ob upoštevanju načel
integritete in poštenosti.
Stremimo
tudi
k
ohranjanju
primernega vedenja na delovnem
mestu, in sicer:
•

prepovedano je hranjenje,
uživanje, ponujanje ali zagotavljanje
alkohola, različnih opojnih substanc
ali snovi, ki imajo podoben učinek;
prav tako je prepovedano biti pod
vplivom takšnih snovi;
• kajenje je dovoljeno le v za to
posebej določenih in opremljenih
prostorih, ki so na voljo.
Uporaba
delovnih
sredstev
informacijskega sistema podjetja

in

Vsa osnovna sredstva za delo
podjetja, ki so nam na voljo, so
temeljni pripomoček za doseganje
uspešnosti poslovanja podjetja. Pod
nobenim pogojem premoženja
podjetja in IT-sredstev ni dovoljeno
uporabljati za namene, ki so v
nasprotju z zavezujočimi predpisi
javnega reda ali javne spodobnosti.
Vsak od nas se strinja, da bo
navedena sredstva uporabljal za
delovne in ne za osebne namene. Vsi
smo odgovorni za varovanje ter skrb
premoženja in sredstev podjetja, ki so
nam zaupani. Zelo pomembno je tudi
spremljanje delovanja in pravilne
uporabe IT-sistemov, varovanje
podatkov, ki jih le-ti vsebujejo,
hrambe gesel in ID-kod ter uporabe
takih programov, ki jih je podjetje
pooblastilo.
Darila in brezplačni predmeti za zunanje
sodelavce podjetja

Osnovna zahteva za vse zaposlene v našem
podjetju je sposobnost opravljanja delovnih
nalog z odprtostjo in poštenostjo ter ohranjanje
neodvisnosti pri odločanju ter presojanju.
Darila ali druge ugodnosti previsoke vrednosti,
ali taka, ki niso v skladu z običajnimi delovnimi
odnosi ali poslovnimi storitvami, lahko vplivajo
na naše odločitve.
Prepovedano je sprejemati oziroma nagovarjati k
sprejemanju ali zahtevati zase ali za druge darila,
brezplačne predmete, denar ali druge ugodnosti,
ki bi jih bilo mogoče razumeti kot sredstva za
pridobitev ugodnejše obravnave ali neupravičene
prednosti pri kakršni koli dejavnosti, povezani s
podjetjem, ali taka, ki bi lahko ustvarjali vtis
nezakonitosti ali nemoralnosti.
Vsakdo, ki pridobi brezplačno darilo ali kakršno
koli drugo obliko ugodnosti, ki ji ni mogoče
neposredno
pripisati
običajne
poslovne
vljudnosti, mora to zavrniti. O tem mora tudi
nemudoma poročati svojemu neposrednemu
nadrejenemu oziroma ustreznemu drugemu
odboru.
Poslovna tajnost
Dokumenti in zasebne ter zaupne informacije so
neprecenljiva vrednost; izdajanje slednjih lahko
povzroči škodo skupini Bolton Group. Zato smo
prav vsi odgovorni za marljivo ter skrbno
varovanje in hranjenje podatkov, do katerih
imamo dostop, tako v času delovnega razmerja
kot po tem, ko je delovno razmerje že zaključeno.
Zaupne informacije vključujejo vse podatke,
strokovno znanje in izkušnje, zapise, dokumente,
poročila, zapiske, študije, risbe, fotografije in
kakršna koli druga gradiva ali sredstva podjetja,
od poslovnih in finančnih transakcij, dejavnosti
raziskav ter razvoja, pa tudi do pravnih in
upravnih postopkov, ki se nanašajo na podjetje.
Izdajanje takih informacij ljudem znotraj ali
zunaj podjetja mora biti vedno odobreno in je
dovoljeno le, če je to potrebno za izvajanje nalog,
ki so bile posamezniku dodeljene.

ZUNANJI STIKI

Informacije potrošnikov

Prepričani smo, da je ključno delovanje v
dobri veri in s pravičnostjo, spoštovanjem ter
z odprtostjo do vsakogar, ki pride v
neposreden stik s podjetjem, pa naj bodo to
dobavitelji, kupci, potrošniki ali predstavniki
javnih zavodov.

Komunikacija in zunanji stiki posredno in
neposredno vplivajo tako na podobo podjetja
kot tudi na njegov razvoj.

Zato obsojamo:
•

korupcijo, nezakonite usluge, skrivno
vedenje in nagovarjanje k ugodnostim zase, za
lastno kariero ali za podjetje;
•
ponujanje denarja, premoženjskih koristi
in drugih prednosti kakršnim koli vladnim
predstavnikom, javnim uslužbencem,
zaposlenim in samozaposlenim ali njihovim
bližnjim, z namenom vplivanja ali dostopanja
do upravnih aktov, kot tudi odgovor na
nezakonite pritiske.
Poslovne usluge so dovoljene le kot brezplačna
darila ali oblike gostoljubnosti. Te so lahko le
skromne vrednosti in take, da ne ogrožajo
celovitosti ali ugleda vključenih in jih ni
mogoče razlagati z namenom pridobivanja
neprimerne prednosti.

Zavezani smo k zagotavljanju tega z jasnimi in
verodostojnimi informacijami. Zato podpiramo
načelo odgovorne komunikacije, ki potrošnikom
pomaga k premišljenim odločitvam in nakupom.

Poslovni partnerji
Odnosi s poslovnimi partnerji so ključ do uspeha
podjetja in morajo temeljiti na načelih
pravičnosti,
odprtosti
in
vzajemnega
zadovoljstva.
Zavračamo poslovne odnose z osebami, ki so
vpletene v nezakonite posle. Zato pred vstopom
v poslovno razmerje s komer koli preverimo
njegovo zanesljivost in strokovni ugled.
Vsak uporabnik mora svojega nadrejenega ali
drugi v ta namen imenovani notranji odbor
takoj obvestiti o kakršnem koli ravnanju v
nasprotju z etičnimi načeli, ki jih določa ta
kodeks.

ZUNANJI STIKI
Potrošniki
Dobavitelji
Zadovoljevanje
potreb
potrošnikov
in
ohranjanje njihovega zaupanja sta v središču
našega vsakdanjega dela.

Dobavitelji imajo ključno vlogo pri izboljševanju
splošne konkurenčnosti podjetja.

Delamo s strastjo in stremimo k nenehnemu
izboljševanju kakovosti, s posebnim poudarkom
na izbiri materialov, varnosti in zdravju, tako da
potrošniku lahko ponudimo izdelke z visoko
vrednostjo, značilne za našo blagovno znamko.

Dobavitelje izbiramo na podlagi standardov
konkurenčnosti,
objektivnosti,
integritete,
nepristranskosti, pravične cene, kakovosti blaga
in/ali storitev, ki jih ponujajo, ter družbene
odgovornosti.

S potrošniki vzdržujemo odprti dialog. Vselej
prisluhnemo njihovim mnenjem, da jim lahko
zagotovimo ustrezne informacije in hitre
odgovore na njihova vprašanja: tako
izboljšujemo svoje izdelke in lahko predvidimo
njihove potrebe.

Poleg poštenosti in nepristranskosti upoštevamo
tudi zanesljivost dobavitelja ter na zaupanju
temelječe predhodne odnose.
Zavračamo sodelovanje z dobavitelji, ki kršijo
mednarodno delovno zakonodajo in predpise
ter zakone, ki se nanašajo na delo otrok.

Zelo pomembno je, da se vsi naši dobavitelji
zavežejo k spoštovanju načel družbene,
gospodarske in okoljske trajnosti pri svojem
poslovanju, kar je pogoj za vzpostavljanje in
nadaljevanje partnerstva s podjetji, ki so
združena v skupini Bolton Group.
Kupci

Zato zavračamo prakse, ki kršijo načela
konkurence in pravila svobodnega trga.
Prepričani smo, da je za konkurenco ključnega
pomena, da smo pošteni in osredotočeni na
kakovost.
Javni zavodi, javna uprava in drugi organi
ter združenja

Kupci so pomembni partnerji za podjetje, saj
omogočajo zagotavljanje ustrezne ravni
storitev za potrošnike.

Naše odnose z javnimi zavodi, javnimi
agencijami, organi in združenji označujejo
najvišja
načela
integritete,
odprtosti,
Prizadevamo si za iskren in poslovni pristop v sodelovanja in nevmešavanja.
vseh naših poslovnih odnosih. Sprejemamo Z vsemi institucijami na mednarodni, nacionalni
posebne poslovne politike, ki jih prilagajamo in
lokalni
ravni
ohranjamo
odprte
posameznim kupcem, vrstam, potem in komunikacijske poti. Prek svojih predstavnikov
poslovnim strategijam. Na tak način nenehno skupina Bolton Group zastopa svoje interese na
izboljšujemo kakovost ponujenih storitev.
jasen, natančen in dosleden način, z
upoštevanjem vrednot in utečenih postopkov
Poleg tega je naš odnos do kupcev
podjetja.
nepristranski, da nikomur ne bi nepravično
dajali prednosti pred tekmeci.
Kakršno koli sodelovanje naših zaposlenih v
politiki je izključno zasebne narave.
Konkurenca
Blagovne znamke skupine Bolton Group ne
smejo biti nikakor vključene v politiko; dejstva,
da vpletena oseba deluje v okviru skupine Bolton
Group, pa se ne sme izkoriščati v politične
namene.
Sodelujemo
z
združenji
in
Prizadevamo si voditi naše poslovanje ob
organizacijami, ki se učinkovito zavzemajo za
polnem upoštevanju veljavnih pravil in
dobrodelne dejavnosti in jih aktivno podpiramo.
zakonov v državah, v katerih poslujemo, v
okviru odprtosti, poštenosti, integritete ter
dobre vere.
Zavedamo se vrednosti konkurence in pomena
njene zaščite za razvoj trga ter zaščito
interesov potrošnikov.

KORPORATIVNA DRUŽBENA ODGOVORNOST
Naša dejavnost temelji na prepričanju, da
podjetje ustvarja korist ne le zase in za svoje
lastnike, temveč tudi za skupnost.
Kot mednarodna korporacija se zavedamo, da
imamo pomembno vlogo pri prispevanju
trajnostnega razvoja. Iz tega razloga
sprejemamo prakse v skladu z veljavnimi
zakoni in predpisi, ki se nanašajo na trajnostni
razvoj. Prizadevamo si tudi za razvoj izdelkov
in procesov, ki so bolj učinkoviti pri uporabi
virov, tako da bi lahko kolikor mogoče
zmanjšali njihov vpliv na okolje.
Še posebej pa stremimo k zmanjšanju emisij in
odpadnih snovi, reciklaži organskih odpadkov,
razvoju okolju prijazne embalaže ter k
zmanjšanju izgube virov. Svoje dejavnosti in
procese vodimo v smeri učinkovite rabe
energije ter spodbujamo uporabo obnovljivih
virov energije.
Surovine si prizadevamo pridobivati pri takih
dobaviteljih, ki lahko zagotovijo skladnost z
nacionalnimi in mednarodnimi predpisi ter se
zavzemajo za trajnostni razvoj.

Ne nazadnje smo trdno prepričani, da sta
izobraževanje in kultura ključni orodji za
zagotavljanje boljše prihodnosti ljudem: odprti
smo za sodelovanje z nacionalnimi in
mednarodnimi organizacijami za podporo
gospodarskega in družbenega razvoja, s
pomočjo izobraževalnih programov in podpore
v znanstvene namene.
Prav tako spremljamo rezultate naše politike
trajnostnega razvoja za zagotavljanje stalnih
izboljšav na dolgi rok.

UPRAVLJANJE DEJAVNOSTI PODJETJA
Računovodstvo in interna revizija

Računovodski izkazi in druga poročila

Zaradi zagotavljanja ustreznega vodenja
dejavnosti podjetja je pomembno, da se vsi
postopki in posli pravilno in čim prej zabeležijo
v notranji računovodski sistem.

Zavezani smo k skrbni, spretni in natančni
pripravi ter preverjanju podatkov in informacij,
ki se uporabljajo v računovodskih izkazih ali v
kakršnih koli drugih poročilih podjetja, kot to
zahteva zakon.

V okviru svojih nalog mora vsakdo od nas voditi
verodostojne, popolne, redne in natančne
računovodske evidence, ki jih je treba
evidentirati v skladu z zakonom. Slednje
omogoča, da se lahko posle s popolno in
pravilno vloženo dokumentacijo kadarkoli
obnovi.
Kdor
odkrije
pomanjkljivosti,
ponarejanje ali malomarnosti računovodskih
evidenc ali njihovih dokazil, mora o tem
nemudoma poročati svojemu nadrejenemu ali
drugemu
v ta
namen
imenovanemu
revizijskemu odboru.
Uspešen in učinkovit sistem notranje revizije, ki
zagotavlja točnost podatkov in zakonitost vseh
poslov, je temeljnega pomena za pravilno
vodenje in uspeh podjetja; za prenos sistema v
prakso smo odgovorni vsi.

Vsi smo odgovorni za zagotavljanje kar
največjega sodelovanja, odprtosti, natančnosti in
učinkovitosti pri odgovorih na vsakršno
zahtevo, ki jo odredi revizijski odbor podjetja pri
opravljanju svoje institucionalne dolžnosti.
Odnos do revizijskih odborov
Odnos skupine Bolton Group do revizorjev
označujeta največja skrbnost in strokovnost, s
polnim upoštevanjem pravil njihovih institucij,
sledenjem njihovih navodil ter pravočasnim in
hitrim izpolnjevanjem njihovih zahtev.
Podatke in dokumente se jim posreduje
pravočasno ter na jasen, objektiven in razumljiv
način, tako da se zagotovijo točni, popolni in
verodostojni podatki, v izogib navzkrižju
interesov in s takojšnjim poročanjem, če bi to
bilo potrebno.

UPRAVLJANJE
PODJETJA

DEJAVNOSTI

Navzkrižje interesov
V kolikor se naši zaposleni zanimajo
za naložbe ali posle zunaj področja
njihovega dela, ki niso združljivi z
obveznostmi do podjetja, morajo o
tem takoj obvestiti pristojne osebe.
Vsi smo odgovorni za izogibanje
situacijam in dejavnostim, ki bi lahko
vodile do navzkrižja interesov ali bi
lahko vplivale na sposobnost
sprejemanja
takih
poslovnih
odločitev, ki so v najboljšem interesu
podjetja.
Primeri navzkrižja interesov so:
ko imate vi ali član vašega
gospodinjstva ali ožji družinski
člani skupen interes pri poslovanju
z dobavitelji, kupci ali tekmeci;
• uporaba delovnega položaja za
doseganje interesov, ki so v
nasprotju z interesi skupine;
•

•

uporaba informacij, pridobljenih
pri opravljanju svojega dela, v svojo
korist ali v korist drugih oseb, ali na
tak način, ki je nasprotju z interesi
skupine;
• zavzemanje položaja ali
opravljanje kakršnega koli dela s
strankami, dobavitelji in tekmeci, ki
je v nasprotju z interesi skupine.
Za pravočasno poročanje o vseh razmerah, ki bi
lahko pomenile navzkrižje interesov, smo
odgovorni vsi.
Varovanje osebnih podatkov
Srbimo za zaupnost vseh osebnih podatkov
naših zaposlenih, ki se zbirajo v okviru našega
dela, in za pravilno uporabo slednjih.
Prizadevamo si, da bomo osebne podatke zbirali
in obdelovali ob upoštevanju temeljnih pravic,
svoboščin in dostojanstva vseh vpletenih ter
skladno z veljavnimi predpisi. Zato zbiramo in
beležimo informacije, ki so potrebne za
posebne, jasno določene in zakonite namene ter
jih hranimo le tako dolgo, kolikor je to nujno
potrebno.

DODATEK
Krepitev seznanjanja z etičnim kodeksom
Skupina Bolton Group se zavezuje krepiti
seznanjanje z etičnim kodeksom med vsemi
uporabniki in slednjim nuditi informacijsko
podporo za njihovo pravilno razlago.
Poročanje o kršitvah
Vsi uporabniki morajo upoštevati določila
etičnega kodeksa. Nikomur in pod nobenim
pogojem ni dovoljeno zahtevati ali dovoliti
odstopanja od načel tega kodeksa.
Vsakršno morebitno kršitev je treba prijaviti
svojemu
nadrejenemu
ali
drugemu
imenovanemu notranjemu odboru, ki bo opravil
ustrezne preiskave, na podlagi katerih se bo
lahko odredilo tudi primerne disciplinske
ukrepe.
Po drugi strani je podjetje zavezano k
zagotavljanju popolne zaupnosti do vsakogar, ki
sporoči kršitev v dobri veri. Prav tako bo
podjetje poskrbelo, da ta oseba ne bo utrpela
nobenih povračilnih ukrepov.
Disciplinski ukrepi
Vsi smo še posebej odgovorni za dokazovanje
upoštevanja določb etičnega kodeksa. Za vse
kršitve so predvideni disciplinski ukrepi,
skladno z veljavnimi zakoni.
Podjetje se zavezuje k uporabi disciplinskih
ukrepov ne glede na uporabnikov položaj, z
zagotavljanjem, da so ukrepi pošteni in
sorazmerni z vrsto storjene kršitve.
Spremembe kodeksa
Vse nadaljnje posodobitve, spremembe in
dopolnitev se bo sprejelo v skladu z ustaljenimi
postopki. Predloge za spremembe lahko podajo
tudi uporabniki ali osebe zunaj podjetja na
podlagi izkušenj, ki jih pridobijo ob uporabi tega
kodeksa.

This brochure is printed on FSC ® paper.
The Forest Stewardship Council (FSC) is an
independent, non-governmental, not-forprofit organization established to promote
the responsible management of the world’s
forests. It provides standard setting,
trademark assurance and accreditation
services for companies and organizations
interested in responsible forestry. Products
carrying the FSC label are independently
certified to assure consumers that they come
from forests that are managed to meet the
social, economic and ecological needs of
present and future generations.
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