
 

  



 
 
  
 
 
 

Erstellt von: Hamberger A. / CLA Spremenil/a: Horvath R. / CFO HIA 
 5. 2. 2022/rev. 02 Stran 1 od 12 
 

 

Etični kodeks 
 

 

Kazalo 

 
1. Uvod in cilji……………………………………..……………….…………... 2 

2. Področje uporabe ……………………………………….…..…………… 3 

3. Upoštevanje in odgovornost za udejanjanje …………………………….. 4 

3.1. Splošno ………………………………………………………………..... 4 

3.2. Odgovorna oseba za skladnost s predpisi …………………….........… 4 

4. Etični kodeks ……………………………..……………………………………… 5 

4.1. Spoštovanje zakonov in drugih predpisov …………….…..…. 5 

4.2. Poštena konkurenca …………………………………………………... 6 

4.3. Pranje denarja ………………………………………………………….. 7 

4.4. Spoštovanje človekovih pravic, prepoved diskriminacije .… 7 

4.5. Nasprotja interesov …………………………………………………. 9 

4.6. Ravnanje s podjetniškimi informacijami/intelektualno lastnino… 10 

4.7. Delovni čas in plačilo za delo ………………………..…………. 11 

4.8. Varnost pri delu ………………………………………………….…. 11 

4.9. Varstvo okolja …………………………………………………….….. 11 

4.10. Varstvo podatkov …………………………………………………..…… 12 

4.11. Odnos do organov javne uprave……………………….................. 13 

5. Sporočanje o napačnem vedenju ………………………………………....... 13 

 



 
 
  
 
 
 

Erstellt von: Hamberger A. / CLA Spremenil/a: Horvath R. / CFO HIA 
 5. 2. 2022/rev. 02 Stran 2 od 12 
 

1. Uvod in cilji 
 

Skupina Hödlmayr nudi storitve v mednarodnem okolju in ima zastopništva v 16 

državah. Za njene dejavnosti veljajo najrazličnejši državno specifični in 

mednarodni pravni predpisi.  

Kršitve teh okvirnih pogojev, zlasti pravnega reda posamezne države, imajo 

lahko za podjetje razsežne finančne posledice in lahko trajno škodijo ugledu 

koncerna.  

 

Dejavnost družbe Hödlmayr International AG in njenih hčerinskih družb 

zaznamuje odgovorno ravnanje in spoštovanje najvišjih etičnih načel. Da bomo 

nadaljevali uspešno pot, moramo ohraniti zaupanje, ki nam ga izkazujejo naše 

stranke, poslovni partnerji in zaposleni. Kršitve pravnih predpisov imajo izjemno 

negativne posledice za podjetje, npr. v obliki upravnih kazni ali morebitnih 

odškodninskih zahtevkov. Lahko škodijo tudi ugledu, kar bi izjemno oslabilo 

položaj skupine Hödlmayr kot specialista za logistiko vozil. V mnogih primerih 

lahko že sam vtis kršitve zakonodaje negativno vpliva na odnos javnosti in 

strank, lastnikov deležev ali poslovnih partnerjev do podjetja. 

 

Z upoštevanjem veljavnih pravnih predpisov ravna vsak zaposleni v interesu 

skupine Hödlmayr. Upoštevati je treba pravne prepovedi in obveznosti, tudi če 

se to z vidika posameznika ali podjetja zdi nesmotrno ali ekonomsko neugodno. 

V primeru dvoma ima vedno prednost zakonito ravnanje. Na to načelo se 

lahko zanese vsak zaposleni. Velja celo v primeru nasprotujočih navodil 

vodstvenih delavcev. 

 

Ta etični kodeks vsebuje vse določbe o osrednjih tematskih področjih, na 

katerih se pričakuje etično ravnanje. Opisuje tudi ravnanje v primeru kršitev. 

Pričujoči etični kodeks je osnova za moralno, etično in pravno neoporečno 
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vedenje v celotnem koncernu in je našim zaposlenim v pomoč pri samostojnem 

odgovornem izvajanju njihovih funkcij. Tako mi, uprava, kot tudi vsak zaposleni 

skupine se absolutno zavezujemo k spoštovanju načel, ki so opisana v etičnem 

kodeksu. 

 

2. Področje uporabe 
Etični kodeks velja brez izjeme za vse vodstvene delavce in zaposlene skupine 

Hödlmayr. V primeru dodatnih poslovnih ali državno specifičnih zahtev se lahko 

dopolni z lokalnimi programi za zagotavljanje skladnosti poslovanja s predpisi. 

V interesu koncerna je tudi, da koncernske družbe z etičnim kodeksom 

seznanijo tudi bistvene poslovne partnerje (stranke, dobavitelje, svetovalce 

itn.). V vsakem primeru pa od poslovnih partnerjev v sklopu medsebojnih 

poslovnih odnosov zahtevamo moralno neoporečno in zakonito vedenje. 
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3. Upoštevanje in odgovornost za udejanjanje 
3.1. Splošno 

Načeloma je vsak posamezen zaposleni sam odgovoren za upoštevanje in 

udejanjanje etičnega kodeksa. Vodstveni delavci naj bodo z udejanjanjem v 

praksi vzor zaposlenim. Pri razlagi naj zaposlene vodi tudi »zdrava pamet« in naj 

se vprašajo, ali je lahko konkreten način ravnanja ob upoštevanju razumnih 

etičnih in moralnih meril razlog za kritiko. Pri je treba zlasti upoštevati tudi merila 

in navade, specifične za posamezno državo. Če gre za zakonske določbe, ni 

manevrskega prostora.  

Vse zaposlene prosimo, da sporočijo dokazljive ali domnevne kršitve zakonov, 

etičnega kodeksa ali drugih notranjih smernic in ureditev (glejte tudi 5. poglavje 

»Sporočanje o napačnem vedenju«).  

 

3.2. Odgovorna oseba za skladnost s predpisi 
Vodstvo podjetja je odgovorno za zagotovitev vzpostavitve, vzdrževanja, 

presoje in izboljšavo sistema za upravljanje skladnosti s predpisi. Vodstvo 

podjetja mora nadalje določiti notranje odgovornosti in pooblastila ter 

imenovati pooblaščenca za skladnost s predpisi (odgovorno osebo za 

skladnost s predpisi).  

 

Odgovorna oseba za skladnost s predpisi je odgovorna za: 

- upravljanje etičnega kodeksa in pripadajočih smernic (posodabljanje)), 

- odgovarjanje na vprašanja v zvezi z razlago, 

- poročanje upravi, 

- obveščanje in izobraževanje zaposlenih v zvezi z etičnim kodeksom. 

 

Odgovorna oseba za skladnost s predpisi je poleg neposrednega 

predpostavljenega kontaktna oseba za vse zaposlene, če potrebujejo pomoč 

pri odločitvi glede konkretnega ravnanja v določenih situacijah. 
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Opozorila o kršitvah pravil pa se lahko posredujejo tudi na e-poštni naslov 

hia.ccm@hoedlmayr.com. To je možno z navedbo imena in tudi anonimno. Za 

hudo kršitev pravil gre v primeru znatne kršitve temeljnih etičnih načel, 

opredeljenih v tem etičnem kodeksu. Za hudo kršitev gre prav tako pri kršitvah 

zakonov oz. pravil, ki lahko močno negativno vplivajo na ugled ali druge 

interese podjetja.  

 

4. Etični kodeks 
4.1. Spoštovanje zakonov in drugih predpisov 

Pri vseh poslovnih dejanjih in odločitvah je treba strogo upoštevati veljavne 

zakone ter druge zunanje in notranje koncernske predpise. Vsi zaposleni se 

morajo izčrpno pozanimati o zakonih in drugih predpisih ter notranjih smernicah 

in pravilih, ki veljajo za njihovo področje odgovornosti in, če so v dvomih, stopiti 

v stik s pristojnimi (neposredni predpostavljeni, odgovorna oseba za skladnost s 

predpisi). 

 

Primer: 

Navodilo predpostavljenega ni upravičen razlog za kršitev zakonov in naših 

smernic. Takšno ravnanje sporočite kontaktnim osebam, navedenim na koncu 

etičnega kodeksa. 

 

Neprijetnim situacijam se lahko vnaprej izognete, če si v poklicnem vsakdanu 

zastavite naslednja vprašanja: 

• Je moje ravnanje legalno in ustreza smernicam skupine Hödlmayr? 

• Ali lahko mirne vesti prevzamem odgovornost za svoje ravnanje oziroma 

kaj bi drugi rekli o tem? 

• Kako bi se odzval, če bi moje ravnanje postalo znano javnosti? 

 

4.2. Poštena konkurenca 
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Transparentno in pošteno vedenje na trgu trajno ščiti interese tako 

posameznega podjetja v koncernu kot tudi zaposlenih in zagotavlja 

konkurenčnost koncerna Hödlmayr kot celote. Omejitev poštene konkurence 

in kršitev predpisov o konkurenci in kartelnem pravu nista združljiva s filozofijo in 

kulturo podjetja ter samopodobo koncerna Hödlmayr.  

V sklopu poslovne dejavnosti morajo vsi zaposleni spoštovati zlasti naslednje 

vedenjske smernice:. 

 

- Uporaba nepoštenih poslovnih praks ali izvajanje pritiska na poslovne 

partnerje z namenom prodajanja izdelkov po določeni ceni nista 

dovoljena. 

- Sporazumi ali dogovori o oddajanju navideznih ponudb niso dovoljeni. 

- Zaposlenim koncerna Hödlmayr je pri pogovorih in stikih s konkurenti 

prepovedano govoriti o zaupnih zadevah, kot so cene in prodajni pogoji, 

stroški ali podobne zaupne informacije.  

 

Primer: 

Ste na panožni prireditvi in se pogovarjate z zaposlenim konkurenta. Med tem 

pogovorom opazite, da se želi z vami dogovoriti glede oblikovanja cene na 

razpisih.  

Vašemu sogovorniku nedvoumno povejte, da niste zainteresirani za takšne 

nepoštene poslovne prakse. V nadaljevanju o tem obvestite svojega 

predpostavljenega. 

 

4.3. Pranje denarja 
Razne države, med njimi tudi države Evropske unije, so sprejele zakone proti 

pranju denarja. Za vse zaposlene velja prepoved, da sami ali ob sodelovanju 

tretjih oseb izvedejo ukrepe, ki kršijo predpise o preprečevanju pranja denarja. 

Pranje denarja se nanaša zlasti na vnašanje (npr. z zamenjavo ali transferjem) 
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denarja ali drugega premoženja, ki izvira iz kaznivih dejanj, v legalen finančni 

ali ekonomski obtok. 

 

4.4. Spoštovanje človekovih pravic, prepoved diskriminacije 
Skupina Hödlmayr spoštuje mednarodno priznane človekove pravice in se pri 

poslovanju ravna po vodilnih načelih Združenih narodov o podjetništvu in 

človekovih pravicah. Poseben pomen pripisujemo pravicam iz mednarodne 

listine o človekovih pravicah in poglavitnim delovnim standardom 

Mednarodne organizacije dela (ILO). Skupina Hödlmayr odklanja kakršno koli 

diskriminacijo pri zaposlovanju, kot so suženjstvo, delo otrok, podložništvo, 

prisilno delo, trgovina z ljudmi, grožnje ljudem, ki zagovarjajo človekove 

pravice, in druge kršitve človekovih pravic. Poleg tega skupina Hödlmayr 

pripisuje poseben pomen zaščiti temeljnih pravic pri delu. Prizadevamo si, da 

tem načelom ne sledi samo skupina Hödlmayr, temveč tudi naši poslovni 

partnerji. Skupina Hödlmayr skrbi za ustrezne ukrepe in prevzema odgovornost 

za skrbno spoštovanje človekovih pravic po vodilnih načelih Združenih 

narodov. V skupini Hödlmayr to utemeljujemo s temeljnimi načeli za družbeno 

odgovorno ravnanje in spoštovanje človekovih pravic. 

Diskriminatornega vedenja, npr. zaradi starosti, invalidnosti, narodnostnega 

porekla, spola, politične opredelitve ali sindikalnega udejstvovanja, rase, 

veroizpovedi ali spolne usmerjenosti, ne toleriramo, ravno tako kot ne 

toleriramo spolnega nadlegovanja v kakršni koli obliki. Ta načela veljajo tudi za 

vedenje do zunanjih partnerjev. 

 

Primer:  

Kolegica mi med malico zaupa, da je nek kolega do nje vedno žaljiv in v 

oddelku o njej pripoveduje neokusne šale. Zdi se ji, da jo spolno nadleguje.  
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Kako naj se vedem?  

Pod pogojem, da se zadevna oseba s tem strinja, kolegu recite, da se ni 

spoštljivo vedel. Če se nespoštljivo vedenje ponovi, se obrnite na eno izmed 

možnih kontaktnih mest na koncu tega etičnega kodeksa.  

 

Diskriminacije v kakršni koli obliki ne dovoljujemo! 

 

4.5. Nasprotja interesov 
V sklopu poslovne dejavnosti je možno, da se zaposleni znajdejo v situacijah, v 

katerih so ali bi lahko bili njihovi osebni ali gospodarski interesi v nasprotju z 

interesi koncerna. Od vseh zaposlenih pričakujemo transparentno ravnanje s 

tovrstnimi nasprotji interesov. Vsi zaposleni so dolžni, trenutna ali potencialna 

nasprotja interesov, brez da so pozvani, takoj in v celoti razkriti pristojnemu 

predpostavljenemu in v skrajnem primeru zaprositi za posebno dovoljenje. 

Nasprotja interesov se lahko zlasti pojavijo v zvezi s postransko dejavnostjo (tudi 

v zvezi s sodelovanjem v nadzornih svetih ali svetovalnih odborih). Gospodarsko 

udejstvovanje pri konkurentih ali poslovnih partnerjih koncerna Hödlmayr – zlasti 

pri strankah in dobaviteljih – ni dovoljeno. Nasprotja interesov se lahko pojavijo 

tudi zaradi sorodstvenih zvez zaposlenih v istem oddelku. Tovrstne sorodstvene 

zveze je treba zato razkriti predpostavljenemu. 
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Primeri: 

V mojem podjetju naj bi zaposlili novega/-o sodelavca/-ko za dispozicijo. Moj 

sin je končal izobraževanje in išče zaposlitev. Zelo dobro poznam pristojnega 

vodjo oddelka dispozicije, pa še uslugo mi dolguje. Za novega sodelavca mu 

priporočim svojega sina.  

Vodja nabave se sreča z več dobavitelji, da bi se dogovorili o nabavnih 

pogojih. Dobavitelj A vodji nabave obljubi popust pri njegovem naslednjem 

zasebnem nakupu pri njem. Vodja nabave se ne odloči za dobavitelja z 

najboljšimi pogoji, ampak za dobavitelja A.  

 

Kako naj se vedem?  

Zagotovite, da na vašo odločitev ne vpliva vaša osebna korist. Vsakodnevne 

poklicne odločitve morate sprejemati izključno na osnovi stvarnih in razumljivih 

meril. 

 

Če se pojavijo nasprotja interesov, jih morate takoj razkriti vašemu 

predpostavljenemu. 
 

4.6. Ravnanje s podjetniškimi informacijami/intelektualno lastnino 
Kakršne koli zaupne informacije, pridobljene v sklopu poklicne dejavnosti, 

kamor sodijo tudi informacije izven lastnega področja dejavnosti, se ne smejo 

uporabljati niti za doseganje lastnih interesov niti ne sme biti omogočen dostop 

do njih tretjim osebam, da bi jih lahko uporabile za dosego svojih interesov. 

Zagotoviti je treba, da so podjetniške informacije kakršne koli vrste vedno varno 

shranjene. Če je takšne informacije iz službenih razlogov treba vzeti s seboj izven 

podjetja, jih je treba zaščititi, tako da tretje osebe nimajo vpogleda vanje ali 

dostopa do njih. V zvezi z vsemi podjetniškimi in poslovnimi skrivnostmi ter 

temami, merodajnimi za koncern in podjetje, velja strogo varovanje tajnosti. 

Informacije, ki jih je mogoče pridobiti iz podjetniških in poslovnih skrivnosti, je 

prav tako treba obravnavati zaupno. Obveznost varovanja tajnosti velja tudi 



 
 
  
 
 
 

Erstellt von: Hamberger A. / CLA Spremenil/a: Horvath R. / CFO HIA 
 5. 2. 2022/rev. 02 Stran 10 od 12 
 

po prenehanju delovnega razmerja. Poleg tega veljajo zadevne določbe o 

varovanju tajnosti iz posameznih pogodb o zaposlitvi. Zaposleni podjetja 

Hödlmayr varujejo intelektualno lastnino podjetja, njegovih strank in tretjih oseb 

ter posameznikov. 

 

4.7. Delovni čas in plačilo za delo 
Lokalno veljavne zakone za določitev in spoštovanje delovnega časa (vključno 

z nadurami), načrtovanih prostih dni in plačanega letnega dopusta je treba 

strogo upoštevati. To velja prav tako za spoštovanje zakonskih določb v zvezi s 

plačami, nadurami, odtegljaji od plače, dodatki za storilnost in drugimi plačili.  

 

4.8. Varnost pri delu  
Tematiki varnosti pri delu in upravljanje zdrava sta izjemno pomembni. Osnova 

za delo so visoki tehnični in varnostni standardi podjetja. Cilj je preprečevanje 

nesreč pri delu in poklicnih bolezni. Pri tem zaupamo sodelovanju naših 

zaposlenih. Veljavne predpise o varstvu in varnosti pri delu je treba brez izjeme 

spoštovati. Na vire nevarnosti je treba takoj opozoriti in uvesti ustrezne ukrepe 

za zaščito. Pri tem imajo kot vzor pomembno vlogo vodstveni delavci. Če vam 

vaš predpostavljeni da navodila, ki ne ustrezajo kakovostnim in varnostnim 

standardom, morate to sporočiti možnim kontaktnim mestom, navedenim na 

koncu tega etičnega kodeksa. 

 

4.9. Varstvo okolja  
Hödlmayr se neomejeno zavezuje k spoštovanju zakonskih predpisov in 

okoljskopolitičnih ciljev. Trajnostna strategija skupine Hödlmayr upošteva 

interese vseh merodajnih zainteresiranih strani, s katerimi je nenehno v dialogu. 

Aktivno spoštujemo obveznosti posredovanja dokazil in poročanja na 

okoljskem področju. Ukrepi za okoljsko ustrezno in energetsko učinkovito 

ravnanje prežemajo celoten spekter storitev in izdelkov skupine Hödlmayr. 
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4.10. Varstvo podatkov  
Varstvo podatkov strank je prav tako izjemno pomembno kot varstvo podatkov 

zaposlenih in poslovnih partnerjev. Vsi vodstveni delavci in zaposleni s podatki 

skrbno ravnajo in spoštujejo ustrezne zakonske določbe. Skupina Hödlmayr se 

zlasti zavezuje k spoštovanju Splošne uredbe o varstvu podatkov (SUVP) in s tem 

povezanih obveznosti. Osebni podatki se pridobijo, obdelajo ali 

uporabijo samo, če je to pravno dopustno in se posameznik strinja. 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (certificirana pooblaščena oseba za 

varstvo podatkov) skupine Hödlmayr pri tem pomaga posameznim oddelkom 

in podružnicam. 

 

 

Primer: 

Zadnjič, ko sem hotel nekaj skopirati, sem pri kopirnem stroju našel seznam 

podatkov o zaposlenih in informacije o plačah. Premišljujem, da bi te 

informacije, razen zaposlenih v kadrovskem oddelku, lahko videl še kdo drugi. 

 

Kako se odzovete? 

Do osebnih in poslovnih podatkov smejo imeti dostop samo pooblaščene 

osebe in sicer v poslovne namene! Zagotovite, da občutljive informacije ne 

pridejo v roke nepooblaščenim osebam. O najdenih informacijah zato 

obvestite pristojni oddelek ali svojega predpostavljenega. 

 

 

4.11. Odnos do organov javne uprave 
Sodelovanje z organi temelji na vzajemnem zaupanju in spoštovanju pravil, ki 

veljajo za postopke. Skupina Hödlmayr si prizadeva za kooperativen in 

transparenten odnos z vsemi pristojnimi upravnimi in drugimi javnimi organi. 
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Velik pomen pripisujemo spoštovanju pravno predvidenih postopkov pri 

preiskavah in drugih uradnih dejavnostih.  

 

5. Sporočanje o napačnem vedenju 
Zgodi se lahko, da zaposleni skupine Hödlmayr ugotovijo kršitve etičnega 

kodeksa, drugih notranjih smernic in pravil ali zakonskih predpisov. Če zaposleni 

ugotovijo, da gre za takšno napačno ravnanje, so dolžni to takoj sporočiti.  

Na voljo so naslednje možnosti: 

 

- obvestitev neposrednega predpostavljenega,  

- obvestitev odgovorne osebe za skladnost s predpisi v vaši podružnici, 

- obvestitev poslovodstva zadevne koncernske družbe, 

- obvestitev odgovorne osebe za skladnost s predpisi pri HIAG po e-pošti 

(hia.ccm@hoedlmayr.com) 

 

Vsa prejeta sporočila bodo skrbno pregledana, lahko jih posredujete 

anonimno in bodo na zahtevo obravnavana zaupno. Za pospeševanje odprte 

in zaupne komunikacije izrecno navajamo, da zaposleni, ki sporočijo 

ugotovljene kršitve zakonov, etičnega kodeksa ali drugih notranjih smernic in 

ureditev, zaradi tega v nobenem primeru ne bodo imeli nikakršnih negativnih 

posledic. To prav tako velja za ostale osebe, ki prispevajo pomembne 

informacije za preveritev takšnega napačnega vedenja. Hödlmayr pa si 

izrecno pridržuje pravico, da proti zaposlenim, ki namerno ali iz grobe 

malomarnosti vlagajo napačne obtožbe, sproži disciplinske ukrepe. 
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