
UNIVERZA V LJUBLJANI 

EKONOMSKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMSKO DELO 

ETIKA IN ETIČNI KODEKSI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LJUBLJANA, junij 2004                                                                           BARBARA GRAH 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IZJAVA 
 
Študentka Barbara Grah izjavljam, da sem avtorica tega diplomskega dela, ki sem ga napisala 
pod mentorstvom Rudija Rozmana in dovolim objavo diplomskega dela na fakultetnih 
spletnih straneh. 
 
 
      
                                                                                     Podpis: 
 
 
V Ljubljani, dne 3. 6. 2004                                                                     
 



KAZALO VSEBINE: 
 
Uvod..........................................................................................................................................  1 
 
1   Opredelitev etike in morale...............................................................................................  2 
 1.1 Opredelitev etike.....................................................................................................  2 
 1.2 Povečevanje pomena etike......................................................................................  3 
 1.3 Opredelitev morale..................................................................................................  4 
 1.4 Poslovna etika.........................................................................................................  5 
 1.5 Razlogi za etično ravnanje ljudi............................................................................... 6 
 1.6 Etika in družbena odgovornost................................................................................ 6 
 1.7 Pomembnost etike...................................................................................................  8 
 
2     Načini povečevanja etičnosti.......................................................................................... 10 
 2.1 Različni načini povečevanja etičnosti...................................................................  10 
 2.2  Etični kodeksi.......................................................................................................  12 
 
3     Primerjava etičnih kodeksov.........................................................................................  16 
 3.1Analiza Kodeksa društva državnih tožilcev Slovenije...........................................  16 
  3.1.1 Opis  Kodeksa društva državnih tožilcev Slovenije...............................  16 
  3.1.2 Komentar h Kodeksu društva državnih tožilcev Slovenije..................... 17 
 3.2 Analiza Kodeksa novinarjev Republike Slovenije................................................. 18 
  3.2.1 Opis Kodeksa novinarjev Republike Slovenije...................................... 18 
  3.2.2 Komentar h Kodeksu novinarjev Republike Slovenije..........................  20 
 3.3 Analiza Mednarodnega kodeksa za pospeševanje prodaje...................................  20 
  3.3.1 Opis Mednarodnega kodeksa za pospeševanje prodaje.......................... 20 
  3.3.2 Komentar k Mednarodnemu kodeksu za pospeševanje prodaje............. 22 
 3.4 Analiza Mednarodnega kodeksa ekonomske propagande..................................... 23 
  3.4.1 Opis Mednarodnega kodeksa ekonomske propagande........................... 23 
  3.4.2 Komentar k Mednarodnemu kodeksu ekonomske propagande.............. 25 
 3.5 Analiza kodeksa poslovanja ITC group d. o. o...................................................... 26 
  3.5.1 Opis kodeksa poslovanja ITC group d. o. o............................................ 26 
  3.5.2 Komentar h kodeksu podjetja ITC group d. o. o..................................... 26 
 3.6 Analiza Kodeksa podjetja Telekom Slovenije d. d................................................ 27 
  3.6.1 Opis Kodeksa podjetja Telekom Slovenije d. d...................................... 27 
  3.6.2 Komentar h Kodeksu podjetja Telekom Slovenije d. d.......................... 30 
 3.7 Primerjava obravnavanih kodeksov....................................................................... 31 
 
Sklep........................................................................................................................................ 32 
 
Literatura................................................................................................................................ 34 
 
Viri........................................................................................................................................... 35 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1

UVOD 
 
Za obstoj in razvoj podjetja je pomembno, da uspešno posluje. V preteklosti je bilo dovolj, da 
je pri svojem poslovanju dosegalo donosnost in upoštevalo zakone, ki so urejali poslovanje. Z 
razvojem pa so postajali vse bolj pomembni tudi drugi udeleženci in ne le lastniki, kar 
posledično pomeni, da upoštevanje ekonomskih zakonitosti ter pravnih zakonov in predpisov 
ni dovolj. Podjetja so spoznala, da morajo pri svojem delovanju upoštevati tudi družbeno 
odgovornost, ki je tesno povezana z etiko njihovega delovanja. 
 
V zadnjih nekaj desetletjih smo v razvitih delih sveta priča čedalje večjemu pomenu etike, 
tako na zasebnem kot tudi na poslovnem področju, kljub dejstvu, da etika kot filozofska 
disciplina že dolgo obstaja. Mnoga podjetja, organizacije, združenja, poklici urejajo etično 
ravnanje s predpisi, smernicami in kodeksi etike. V tem delu bom podrobneje predstavila 
etične kodekse. Omejila se bom na obravnavo poslovne etike in kodeksov- zbirke zakonov, 
pravil, predpisov in etičnega ravnanja, ki v poslovnem svetu vse bolj pridobiva na pomenu. 
Vse več podjetij uporablja etične kodekse, saj se ravnatelji in lastniki namreč vse bolj 
zavedajo, da se etičnost na dolgi rok izplača. 
 
Zlasti zanimivo je dejstvo, da je kljub vse pogostejšim pogovorom o etiki in etičnem ravnanju 
še vedno veliko posameznikov in podjetij, ki delujejo v nasprotju z le-to. Posledično je treba v 
praksi uporabljati različne načine za povečevanje etičnosti. Eden od načinov za povečevanje 
poslovne etike so tudi kodeksi oz. pravilniki obnašanja.  
 
Cilj tega dela je ugotoviti, zakaj je pomen etike vse večji, podrobno prikazati povečevanje 
poslovne etičnosti s pomočjo etičnih kodeksov, primerjati med seboj nekaj različnih 
kodeksov, ugotoviti njihove skupne značilnosti ter bistvene razlike, na koncu pa podati tudi 
kritično oceno upoštevanja kodeksov. Namen preučevanja etike ali morale je povečanje in 
izboljšanje etičnosti. V delu bom definirala kaj etika je, prikazala kako lahko nanjo vplivamo, 
ter podrobneje predstavila enega izmed mnogih načinov spreminjanja etike, kodekse. Sledi 
utemeljevanje vloge kodeksov, primerjava nekaterih etičnih kodeksov med seboj, na koncu pa 
podam lastno mnenje o  kodeksih. 
 
Samo delo je sestavljeno iz štirih poglavij. V prvem poglavju bom opredelila termina etike in 
morale, prešla na poslovno etiko ter na koncu pojem etika  povezala z družbeno 
odgovornostjo podjetij in nekaterimi modeli. 
 
V drugem poglavju bom odgovorila na vprašanje, zakaj je etika vse bolj pomembna. 
 
V tretjem poglavju bom predstavila nekatere načine za povečevanje etike, in med njimi 
izpostavila etične kodekse oz. etična pravila obnašanja. Ta diplomska naloga je torej 
induktivna. 
 
V zadnjem poglavju bom med seboj primerjala šest različnih kodeksov; in sicer po dva iz 
neekonomskega področja - Kodeks društva državnih tožilcev Slovenije in Kodeks novinarjev 
Republike Slovenije, dva iz ekonomskega področja - Mednarodni kodeks za pospeševanje 
prodaje in Mednarodni kodeks ekonomske propagande, ter dva kodeksa podjetij, in sicer 
kodeks podjetja ITC Group d. o. o. in kodeks Telekoma Slovenije d. d. V tekstu so kodeksi 
zgolj povzeti, v celoti pa so predstavljeni v prilogi. Predstavila bom, katere smernice naj 
kodeksi imajo, katere jim manjkajo, … Na koncu pa podala kritiko povečevanja etike, 
upoštevanja ali samo reklamiranja kodeksov in temu primernega obnašanja.  
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1 OPREDELITEV ETIKE IN MORALE 
 
1. 1  OPREDELITEV ETIKE 
 
 
Etika se je razvila iz razlag nravstvenih pojavov v verstvih davnih civilizacij in v 
pravnopolitičnih ureditvah. Etika kot filozofska disciplina se je pojavila z  nastankom 
filozofije v Grčiji, za začetnika bi lahko imenovali Sokrata in Platona, avtor prvega celovitega 
etičnega sistema pa je Aristotel. Glavni predstavnik etike v novem veku je Kant.   
  
Etika je  filozofska disciplina, ki se ukvarja s tematiko človeškega hotenja in ravnanja z vidika 
dobrega in zlega, moralnega in nemoralnega. Etika je teoretična filozofska refleksija o 
nravnosti, o pojavih in procesih, ki so moralno pomembni. Glede na dve poglavitni vrsti 
svojih nalog se deli na dve področji – na teoretično in  praktično normativno etiko. Za kaj v 
bistvu gre? Če nam prva pojasnjuje, npr. kaj je moralna sodba, druga moralno sodi. Če prva 
ugotavlja, kaj je moralna opredelitev, druga moralno opredeljuje. Teoretična etika ali 
metaetika razglablja o pojmu moralnega principa, normativna etika pa formulira in pojasnjuje 
moralna načela…( Leksikon morale in etike, 1999, str. 138). 
 
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1997, 1.0) je 
etika opredeljena kot filozofska disciplina, ki obravnava merila človeškega hotenja in 
ravnanja glede na dobro in zlo. 
 
Etika je filozofska veda o morali, teoretsko pojasnjevanje in kritično presojanje izvora 
človeške moralnosti, preučevanje osnovnih kriterijev moralnega vrednotenja, razumevanja 
ciljev in smisla človeških moralnih nagibov, dejanj, obnašanja in dosežkov (Jelovac, 2000, 
str. 85). 
 
Etika so standardi želenega vedenja zaposlenih na določenenem področju, kot je npr. pravo ali 
medicina (Cummings, Worley, 2001, str. 671). 
 
Etika posameznika je njegovo osebno prepričanje o tem, kaj je prav in kaj narobe, ali kaj je 
dobro in kaj slabo (Moorhead, Griffin, 1998, str. 41). 
 
Po Novaku posameznik danes ne pripada samo eni družbeni skupini, posledično pa njegova 
etika tudi ni identična morali samo ene skupine. To pa nam daje vtis, da  globalna etika ne 
obstaja (Novak, 1997, str. 215). 
 
Glede na dejstvo, da globalna etika ne obstaja, ne preseneča dejstvo, da enotne definicije etike 
ni možno napisati. Zavedati se moramo tudi, da se etika spreminja tako v prostoru - različni 
narodi imajo različna pojmovanja, kaj je etično in kaj ne, kot tudi v času - »etika se s časom 
spreminja« (npr. vse bolj poudarjamo kvaliteto našega življenja - pazimo, da ne 
onesnažujemo narave, …), nekatere glavne smernice pa ostajajo stalnice (npr. do drugega se 
obnašaj tako, kot želiš, da bi se drugi obnašali do tebe, …). Med te stalnice v etiki lahko 
prištevamo tudi temeljne človekove pravice, ki so splošno sprejete ter prisotne po celem svetu 
in so postale osnovni temelj etičnega presojanja. Vrednote posameznika so odvisne od okolja, 
v katerem živi ter od prevladujočih družbenih, kulturnih in gospodarskih dejavnikov. 
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1. 2 POVEČEVANJE POMENA ETIKE 
 
 
V drugi polovici 20. stoletja se je začelo v razvitem svetu vse več govoriti o etiki. Razloge za 
to pa lahko po Hubertu najdemo v povečevanju vojaškega nasilja in grožnjah z vojno, v 
pojavu družbene nepravičnosti in množične lakote, ogrožanju biosfere in iz tega izvirajoči 
gospodarski krizi ter vprašanju o upravičenosti državne ureditve (Huber, 1996, str. 27). 
 
Možni razlog za naraščajoč pomen etičnosti lahko najdemo tudi pri Lipovcu. V preteklosti je 
bila kontrola nad ljudmi veliko bolj neposredna in zato ni bilo tako težko odkriti neetičnega 
vedenja, saj ga je lastnik lahko dokaj hitro opazil. Dandanes pa smo priča vse večji 
kompleksnosti podjetij, kar pomeni, da so lastniki vse bolj prepuščeni na milost in nemilost 
ravnateljev. Vse težje vplivajo na ravnatelje in vse težje prepoznavajo neetična dejanja. Ravno 
zato postaja etičnost vse bolj pomembna, saj bo etično načelo vse bolj nadomeščalo  oziroma 
izpodrivalo prej prevladujoče ekonomsko načelo. Ta prehod pa vsekakor ni (oziroma ne bo) 
enostaven. Lahko rečemo, da bo potrebno veliko časa, da se bo spremenila miselnost vseh 
ljudi ali vsaj večine (Lipovec, 1997, str. 15). 
 
Razlika obstaja tudi med tem, kaj je etično in tem, kar je dovoljeno z zakonom. Zakon je po 
definiciji splošno veljaven pravni predpis z najvišjo pravno močjo, podrejen ustavi, oziroma 
splošno veljavno pravno pravilo, ki določa pravice in dolžnosti članov skupnosti (Slovar 
slovenskega knjižnega jezika, 1997,  1.0). 
 
Naslednja slika prikazuje, kam umeščamo področje etike ali morale pri človekovem 
odločanju. V svojem odločanju namreč ljudje ali sledijo zakonom, ali pa imajo prosto izbiro. 
Med ti dve možnosti umeščamo področje etike ali morale. 
 
Slika 1: Človekovo odločanje 
 
            

    PODROČJE         PODROČJE         PODROČJE   
          
      ZAKONA   ETIKE ALI MORALE     PROSTE IZBIRE   
            
 
Vir: Daft, 1994, str. 151. 
 
Iz slike človekovega odločanja je jasno razvidno, da ni točno določenih razmejitev med 
samimi področji, saj področje morale ali etike posega tako na področje zakona kot tudi na 
področje proste izbire. Etika in področje zakona se prepletata, saj etika pozna neke splošne 
usmeritve, ki naj bi jih posamezniki poznali in se jih držali. V nasprotju z zakonom pa te 
usmeritve niso obvezujoče in ni predpisanih sankcij za njihovo kršenje.  Na drugi strani pa 
etika posega tudi na področje proste izbire, kar pomeni, da ljudje pri svojih odločitvah ne 
sledijo le svojim željam in ciljem, pač pa tudi splošno sprejetim vrednotam in načelom.  
 
Obstaja t. i. sivo področje, kamor bi lahko uvrstili vse, kar z zakonom ni prepovedano, je pa 
neetično (Garvas, 2002, str. 5).  
Pri zakonih in ekonomskem donosu je jasno, kaj narediti. Pri etičnih odločitvah pa ostajajo 
dileme. 
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Zakonov se je treba držati, za kar skrbi sodišče. Le-ti veljajo za vse enako. Razumljivo je, da 
zakon ne more predvideti vseh dejanj z vsemi možnimi okoliščinami, saj tako ne bi bil nikoli 
sprejet, pač pa je pisan na tak način, da ga je možno brati in razlagati za vsako posamezno 
dejanje posebej. Problem nastane zaradi različnih možnih razlag zakonskih aktov ter 
oteženega nadzora nad izvajanjem zakona. Poleg tega pa ljudje navdušeno izkoriščamo t. i. 
luknje v zakonu, seveda pod pogojem, da nam tako dejanje prinese koristi.  
 
Posameznikov odnos do etike se oblikuje pod vplivom različnih dejavnikov in se s časom 
spreminja. Dejavniki, ki vplivajo na ta odnos, so: osebnostne lastnosti, družina, prijatelji, 
okolje, v katerem posameznik živi ter dela, vera, prevladujoča filozofija v družbi, kultura, 
pravni sistem, javno mnenje, itd. 
 
Na začetku, ko se človek začne učiti, je prevladujoč dejavnik družina, kasneje pa se pokaže 
večji vpliv drugih dejavnikov. Odvisno pa je tudi od osebnostnih lastnosti, saj le-te vplivajo 
na to, koliko želi nekdo sprejemati mnenja drugih in s tem spreminjati svoja stališča. Ko smo 
mlajši, še nimamo jasno izoblikovanih stališč, zato smo takrat še bolj pod vplivom raznih 
dejavnikov. Potem ko si posameznik izoblikuje svoja stališča, jih je zelo težko spremeniti 
(Vraničar, 1995, str. 2). 
 
  
1.3 OPREDELITEV MORALE 
 
Morala (iz lat. mos »običaj, nrav«; moralis »nraven, moralen«) je skupek predpisov, norm, 
vrednot, idealov ipd., ki so sankcionirani s posebno notranjo, subjektivno sankcijo, ki jo 
subjekt, oseba posameznik »uporablja« na samem sebi zaradi morebitnega kršenja omenjenih 
nravstvenih postavk. Morala je toliko bolj učinkovita, kolikor bolj je ponotranjena, kolikor 
bolj jo oseba posvoji. Takšna morala je predvsem samostojna; slaba vest osebo dosti bolje 
nadzira in obvladuje kot sankcije zunanjih (pravnih, političnih) dejavnikov (Leksikon morale 
in etike, 1999, str. 305).  
 
Morala je  tisto, kar vrednoti, usmerja medsebojne odnose ljudi kot posledica pojmovanja 
dobrega in slabega (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1997, 1.0). 
 
Vedeti moramo, da tako kot ne obstaja enotno pojmovanje etičnosti, tudi enotna definicija 
morale ne obstaja. Morala se, tako kot etika, spreminja v času in tudi prostoru, prenaša pa se 
iz generacije v generacijo. 
 
Pojasniti moram še povezanost med etiko in moralo. Nekateri ljudje enačijo etiko in moralo, 
za nekatere pa etika pomeni osmišljanje morale, oziroma povedano drugače - etika je 
filozofija morale. 
 
Etika preučuje moralo, moralna vodila in moralno ravnanje, zlasti še sodila in norme ter 
postopke za analitično etično odločanje. Etika je znanost o moralnem delovanju in predstavlja 
teoretično podlago za odločanje. Morala pa obsega praktične nabore pravil, ki so podlaga za 
rutinske odločitve, ki narekujejo, kaj naj človek stori, kadar gre za koristi, pravice in dolžnosti 
do samega sebe, do drugih in do organizacij. Morala je torej praksa v skladu s spoznanji 
teorije etike (Tavčar, 1994, str. 136).  
 
Po zgoraj omenjeni definiciji bi morali govoriti o moralnih kodeksih. Obstaja pa tudi druga 
razlaga povezave med etiko in moralo. »Etika, ki je beseda grškega izvora, pomeni isto kot 
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morala, ki je beseda rimskega izvora«. V tem diplomskem delu bom upoštevala drugo verzijo, 
namreč da je pomen besede etika enak pomenu besede morala. S tega vidika je vseeno, ali 
govorimo o etičnih ali o moralnih kodeksih. Sama sem se odločila, da jih bom imenovala 
etični kodeksi, saj se mi zdi ta izraz pri nas bolj uveljavljen. 
 
 
1.4 POSLOVNA ETIKA 
 
Poslovanje je proces v podjetju, v katerem sodelujejo ne samo izvajalci, ampak tudi in 
predvsem ravnatelji, ki v podjetju odločajo.  Rezultat procesa poslovanja je dodana vrednost. 
Sestavlja ga več funkcij, in sicer nabavna, proizvodna, prodajna, kadrovska in finančna. V 
skladu z delitvijo poslovanja po funkcijah se moramo tudi odločati v okviru funkcije, zato 
lahko govorimo tudi o poslovni etiki, razdeljeni  po zgoraj naštetih funkcijah - npr. nabavna 
etika, prodajna etika, kadrovska etika …«. V tem diplomskem delu bom govorila o poslovni 
etiki kot celoti. Vanjo vključujemo tudi etiko ravnateljev, saj le ti s svojimi odločitvami 
močno vplivajo na poslovno etiko. 
 
Poslovna etika spada v skupino specialnih etik, ki so se razvile v zadnjih tridesetih letih. Le-te  
prenašajo vsebino splošne etike na posebna področja. Poslovna etika torej prenaša nauke etike 
na poslovno področje (Bowie, Beauchamp, 1993, str. 7). 
 
Poslovno etiko sestavljajo nravstvena načela in norme, ki naj bi predstavljale optimalno 
moralno-etično sistematično ureditev ter osmislitev poslovnih dejavnosti in odnosov. 
Poglavitni imperativ te tematike je zahteva po poštenem delovanju (Leksikon morale in etike, 
1999, str. 387).  
 
Poslovna etika je sistematična uporaba vrednot v poslovanju (Donaldson, 1992, str. 2). 
 
Poslovna etika preučuje tako moralo, moralna načela in moralno odločanje, kakor tudi 
racionalna sodila in postopke za etično odločanje v poslovanju podjetja. Poslovna morala je 
nabor normativnih pravil za odločanje, lahko kodeks, standard ali nabor standardov, ki 
narekujejo, kako naj oseba ukrepa, kadar gre za korist, za pravice in dolžnosti do samega 
sebe, do drugih in do organizacij (Tavčar, 1994, str. 136). 
 
Poslovna etika je skupek etičnih načel, ki jih upoštevamo pri poslovnih odločitvah. In ravno ta 
etična načela postajajo vse pomembnejša pri uspešnem poslovanju na dolgi rok. Tega se 
zavedamo vsi, tako tisti, ki se tega držijo, kot tisti, ki o tem le govorijo, kljub temu da etične 
dileme v poslovnem svetu obstajajo od samega začetka poslovanja. Dejstvo je, da je v skoraj 
vsaki novejši knjigi o ravnateljevanju poglavje o poslovni etiki - predvsem teoretični del, 
podkrepljen z nekimi praktičnimi primeri. A kot smo rekli, kar je za neko družbo etično v 
poslovnem svetu, je lahko v drugi družbi neetično. Poleg vse večjega pomena poslovne etike 
je za svet dandanes značilna globalizacija in s tem tudi vse več velikih podjetij, ki delujejo 
mednarodno, t. i. multinacionalk. Kakšne etične standarde naj upošteva podjetje, ki deluje v 
več različnih državah (npr. da v neko državo samo izvaža ali pa uvaža iz nje, v tej državi pa so 
podkupnine povsem sprejemljive in celo zaželjene - ali je podjetje zdaj neetično ali zgolj 
prilagodljivo)? 
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1.5 RAZLOGI ZA ETIČNO RAVNANJE LJUDI 
 

Po Wheelenu in Hungerju obstajajo različni razlogi, zakaj smo ljudje neetični (Wheelen, 
Hunger, 1996, str. 66): 

• V poslovni etiki ni nobenega standarda, ki bi ga priznaval cel svet. Kaj je etično se 
razlikuje ne samo med različnimi državami, pač pa lahko tudi med geografskimi 
regijami in etičnimi skupinami znotraj države. V določenih državah, kot je Nigerija, 
je podkupovanje sprejemljivo, čeprav nezakonito. 

• Etično obnašanje človeka je odvisno tudi od stopnje moralnega razvoja in drugih 
osebnostnih lastnosti. Po L. Kohlbergu moralni razvoj posameznika vključuje 3 faze 
in sicer predkonvencionalna, konvencionalna ter načelna. Vendar ni nujno, da bo 
vsak človek prišel do tretje faze. 

Za človeka v predkonvencionalni fazi je značilna, prevladujoča skrb za samega sebe in 
lastni interes. Tak človek deluje na osnovi nagrade in kazni.  
Človek v konvencionalni fazi sprejema družbene zakone in norme ter s tem opravičuje 
vsa svoja dejanja.  Deluje torej glede na pričakovanja drugih.  
Načelno fazo človek doseže, ko preseže norme in zakone ter upošteva notranje moralne 
vrednote in dela to, kar misli da je prav. V tej fazi naj bi po Kohlbergu, kot navajata 
Wheelen in Hunger, bilo manj kot 20 % odraslih Američanov, medtem ko jih je večina v 
2. fazi. 
• Kot tretji razlog pa omenja individualne vrednote, ki se lahko razlikujejo med 

glavnimi delničarji (maksimizacija dobička, kot jo je zagovarjal Milton Friedman) in 
ravnatelji v podjetju ter interesnimi skupinami oz. drugimi udeleženci v podjetju.  

 
Etično vprašljivo obnašanje ravnateljev je mogoče pojasniti z enim od štirih tipov relativizma 
(Wheelen, Hunger, 1996, str. 67): 

• Naivni relativizem trdi da so moralne odločitve osebne in da ima posameznik 
pravico, da živi svoje življenje, kakor želi, glede na svoje moralne vrednote. 

• Relativizem vloge trdi, da ima vloga, ki jo ima posameznik v družbi, določene 
obveznosti, ki jim mora dati nosilec vloge prednost pred osebnimi prepričanji. 

• Relativizem družbenih skupin zagovarja tezo, da je neko dejanje dobro, če ga lahko 
označimo z besedo ustaljena praksa in je torej sprejeto z družbo, ki ji posameznik 
pripada. 

• Kulturni relativizem pravi, da ima posebna kultura, družba ali skupnost svojo 
predstavo o morali in da jo morajo drugi razumeti ne da bi jo hkrati obsojali. 

 
 
1.6  ETIKA IN DRUŽBENA ODGOVORNOST 
 
Podjetje je pri svojem delovanju ujeto v okove družbe, v kateri deluje in v svojem delovanju 
ni neodvisno. Dandanes cilj podjetja, ki želi doseči dolgoročno uspešnost, ne more biti zgolj 
maksimizacija dobička, pač pa mora delovati tudi v okviru družbene odgovornosti. Družba 
vse bolj zahteva od podjetij, da se zanimajo za probleme v družbi in jih poskušajo reševati.  
 
Družbena odgovornost je zaveza podjetia, da bo varovalo in prispevalo k družbenemu okolju, 
v katerem deluje (Moorhead, Griffin, 1998, str. 41). 
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Po Carrollu naj bi za vsako organizacijo veljala 4-stopenjska piramida družbene odgovornosti, 
in sicer:  

• Ekonomska odgovornost, ki pomeni proizvajanje dobrin in s tem ustvarjanje 
dobička. Imenovali bi jo lahko tudi osnovna, saj brez nje podjetje kot dobičkonosna 
organizacija ne more obstajati na dolgi rok. 

• Pravna odgovornost sledi ekonomski. Podjetje, ki ustvarja dobiček, mora pri tem 
upoštevati veljavne zakone in predpise. 

• Etična odgovornost podjetja je, da podjetje sledi splošno sprejetim načelom družbe, v 
kateri deluje, vendar pa le-te niso zapisane v zakonu. Če podjetje krši etična načela in 
to pride v javnost, je zelo velika verjetnost, da bo podjetje za to kaznovano s strani 
javnosti. 

• Človekoljubna odgovornost je povsem prostovoljna, saj nihče tega ne pričakuje od 
podjetja in je hkrati najvišja raven družbene odgovornosti (Carroll, 1991, str. 42). 

 
Te štiri odgovornosti so prikazane v obliki piramide - najnižje, osnova piramide, je 
ekonomska odgovornost, sledi pravna, nato etična, na vrhu piramide pa je človekoljubna 
odgovornost. 
 
V spodnji sliki je prikazana 4-stopenjska piramida družbene odgovornosti. 
 
Slika 2: Piramida družbene odgovornosti 

 
       
   ČLOVEKOLJUBNA    
   ODGOVORNOST    
    ETIČNA      
    ODGOVORNOST     
     PRAVNA       
    ODGOVORNOST     
      EKONOMSKA       
      ODGOVORNOST       
 
Vir: Carroll, 1991, str. 39. 
 
Vendar se je pokazalo, da to, kar je bilo še včeraj človekoljubna odgovornost, lahko že jutri 
postane etična odgovornost, in to, kar je danes etična odgovornost, je lahko jutri že sprejeto z 
zakonom (npr. glede onesnaževanja okolja …).  
 
Poznamo 3 različne pristope za presojo etičnosti nekega dejanja, in sicer utilateristični pristop, 
pristop individualnih pravic ter pravičnostni pristop (Hellriegel, Slocum, 1996, str. 218). 
Vsakemu pa odgovarja tudi koncept družbene odgovornosti. 
 
Utilateristični pristop se osredotoča na dejanje samo in ne na razloge, zakaj smo to dejanje 
storili. Dejanje naj bi sodili po njegovih posledicah, in sicer vsako dejanje, ki prinese družbi 
največje koristi in hkrati povzroči najmanjše stroške oz. škodo, je dobro. Problem tega 
pristopa je v tem, da je zelo težko v naprej napovedati koristi in škodo, ki jo bo neko dejanje 
povzročilo v prihodnosti, ter da lahko nekateri posamezniki pridobijo, čeprav na škodo 
drugih. Prednosti tega pristopa so v tem, da spodbuja učinkovitost in produktivnost, je v 
skladnosti z načelom maksimizacije dobička in ga ni težko razumeti. 
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Odgovarja mu tradicionalen koncept družbene odgovornosti, ki ima najožji spekter 
obveznosti, saj zavzema stališče, da naj bi podjetje zadovoljevalo le interese delničarjev. 
 
Pristop individualnih pravic zagovarja, da ima vsak človek osnovne pravice (do življenja, 
svobode govora, svobode volje, zdravja, zasebnosti, zasebne lastnine, …), ki morajo biti 
upoštevane pri vsaki odločitvi. Odločitev je torej slaba, če krši osnovne pravice katerega koli 
človeka. Problem tega pristopa izhaja iz dejstva, da imajo različne države v svojih ustavah 
zapisane različne osnovne pravice, poleg tega pa lahko nastane problem tudi, kadar 
posameznik definira svojo osebno potrebo kot svojo pravico. Prednosti so v tem, da ščiti 
posameznikove pravice ter je v skladu s sprejetimi standardi obnašanja. Po drugi strani lahko 
z napačno interpretacijo spodbuja sebično vedenje in spodbuja osebnostne svoboščine, ki 
lahko vplivajo na manjšo učinkovitost in produktivnost. 
 
Temu pristopu je prilagojen deležniški koncept družbene odgovornosti, ki trdi, da naj bi  
podjetje zadovoljevalo interese vseh interesnih skupin oz. deležnikov podjetja. Deležniki so 
skupine, ki imajo potencialno ali realno moč vplivanja na odločitve in dejanja podjetja 
(delničarji, kupci, konkurenti, vladne agencije, sindikati, zaposleni, posojilodajalci - banke, 
trgovske zveze, dobavitelji, varstveniki okolja, …). Glavna ideja je, da boljša družba 
predstavlja tudi boljše poslovno okolje za podjetje. Ta koncept naj bi bil v praksi najbolj 
sprejet.  
 
Pravičnostni pristop zahteva, da je odločevalec pri sprejemanju odločitve nepristranski in 
pošten, saj naj bi odločitev prinesla vsakemu posamezniku ali skupini čim bolj enake koristi 
in stroške. Prednosti so v tem, da skuša enakomerno porazdeliti koristi in stroške, je 
demokratični pristop, ter ščiti tiste, ki nimajo velike družbene moči. Slabosti pa se kažejo v 
potencialni nevarnosti zmanjšanja tveganja, inovativnosti in produktivnosti. Poleg tega pa 
lahko privede do zmanjševanja pravic, da bi se prilagodil pravnim pravilom. 
 
Afirmativen koncept družbene odgovornosti, ki odgovarja pravičnostnemu pristopu 
pomeni za podjetje največjo stopnjo odgovornosti oz. obveznosti. Ravnatelji in zaposleni, ki 
se ravnajo po tem konceptu, naj bi se izogibali problemom tako, da ne le sprejmejo, ampak 
tudi že v naprej predvidijo spremembe, njihovi cilji naj bi bili skladni s cilji interesnih skupin 
in širše javnosti. Nadalje naj bi konkretno promovirali vzajemne interese organizacije, 
interesnih skupin in širše javnosti.    
 
 
1.7  POMEMBNOST ETIKE 
 
V podjetju ljudje vstopajo v razmerja, kar pomeni, da med njimi, podjetjem ter drugimi 
organizacijami nastajajo razmerja. V teh razmerjih pa se lahko pojavljajo vprašanja, povezana 
z etiko. Po Lipovcu je organizacija podjetja sestav razmerij med ljudmi - člani podjetja, ki 
zagotavlja obstoj, družbeno-ekonomske in druge značilnosti podjetja ter smotrno 
uresničevanje cilja podjetja (Lipovec, 1997, str. 34).  
 
Od tega, kakšna razmerja med ljudmi obstajajo in kako so posamezniki etični, pa je odvisno 
tudi, ali podjetje kot celota deluje etično. 
 
Zagovorniki poslovne etike zavzemajo stališče, da je etičnost v poslovanju pozitivno 
povezana z dolgoročno uspešnostjo podjetja. Nasprotniki pa trdijo, da mora podjetje 
zasledovati cilj maksimizacije dobička in naj ne porablja dodatnih sredstev za višjo etičnost, 
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ker le-ta nekaj stane. Problem je v tem, da je neetičnost dandanes veliko dražja od stroškov, ki 
nastanejo, če želimo biti etični. Višji etični standardi resda zmanjšujejo dobiček na kratki rok, 
vendar ga dolgoročno povečujejo. 
 
Ravnatelji so zadnje čase pod vse večjim pritiskom, ko sprejemajo odločitve, saj zgleda, kot 
da bi delovali v prozornem akvariju, javnost, mediji in interesne skupine pa pozorno 
spremljajo vsak njihov korak (Hellriegel, Slocum, 1996, str. 212). 
 
V Sloveniji so, kljub tržnemu gospodarstvu in vstopu v EU še vedno mnogi, ki sami sicer 
ravnajo etično, a so oškodovani, ker jih drugi izrabijo. Po splošnem mnenju pa imajo možnost 
za dolgoročni uspeh le podjetja, ki so že danes pripravljena sprejamati etična načela ter se po 
njih ravnati (Hribernik, 1999, str. 16). 
 
Dejstvo, da etičnost ni obvezujoča, pomeni, da podjetje ne more biti kaznovano s strani javnih 
organov, pač pa je v razvitem svetu običajno kaznovano s strani širše javnosti. Posledično pa 
lahko med tovrstne kazni spada tudi bojkot njihovih izdelkov. Kupci si namreč zapomnijo 
podjetja, ki ne delujejo v skladu s pričakovanji družbe. Poleg tega obstaja tudi zelo velika 
verjetnost, da se bo podjetje, ki ni etično in škoduje ljudem, živalim ali okolju, znašlo na prvi 
strani časopisov ali vsaj v poročilih. 
 
Cena neetičnega vedenja v poslovanju je zelo visoka. Morda je videti, da je etika 
neoprijemljiva in zmuzljiva. Toda na koncu lahko ogrozi tisto, kar je trdno, oprijemljivo in 
ugotovljivo - dobiček. Poleg tega si zaradi zanemarjanja etike lahko zapravimo dobro ime in 
uničimo kariero (Tierney, 1997, str. 60). 
 
Po Tierneyju se cena neetičnega vedenja kaže na več načinov. 

• Če pride do tožb, so pravniki, odvetniki, sodni procesi, sodne  in zunajsodne 
poravnave zelo drage, kar se odraža v visokih odškodninah, ki jih mora podjetje 
plačati, ko se njihova neetičnost razkrije v javnosti. V skrajnih primerih posamezniki 
končajo v zaporu, znano pa je tudi, da so se nekateri odločili za samomor, da so se 
izognili javni sramoti. Z neetičnim vedenjem so si torej uničili kariero. Vse to pa prav 
tako prizadene tudi sorodnike tistih, ki so bili neetični. 

• Ni nujno, da so posledice neetičnosti vedno tako skrajne. Take ravnatelje so lahko 
odpustili, kaznovali, vrgli s položaja ali pa jih premestili, nekatere so odpravili z 
odpravninami, nekatere brez. 

• Načeto dobro ime lahko zmanjša prodajo, kar posledično zmanjša dobiček. Ljudje 
začnejo dvomiti v izdelek - ali je ta sploh vreden zaupanja, ali ni  morda škodljiv itd. 

• Velike vsote denarja, ki jih mora podjetje porabiti, da si povrne dobro ime. Porabijo 
jih za oglaševalske akcije in tiskovne konference, za nove embalaže in predelave 
izdelka. V poštev pridejo tudi novi logotipi, nove predstavitve, dizajn, lobisti in 
podjetja za stike z javnostjo, ki jih podjetje najame (Tierney, 1997, str. 73). 

 
Najbolj paradoksalno je dejstvo, da ni dovolj, da je podjetje etično in da se obnaša v skladu s 
pričakovanji širše javnosti. Pomembno je, da so potencialni kupci s tem seznanjeni. 
 
Eden od načinov  seznanjanja javnosti je tudi vse bolj popularno družbeno poročilo. Z njim 
poskušajo podjetja javnosti posredovati podatke, ki niso v povezavi s tradicionalnimi, 
finančnimi podatki, pač pa se nanašajo na dejavnosti, ki vplivajo na deležnike ter širšo 
javnost.  
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Obstajajo štirje razlogi, zakaj naj bi podjetje delovalo družbeno odgovorno:  
• moralni razlog - ker je tako prav; 
• ker dobiš nazaj to, kar sam daješ drugim; 
• družbena odgovornost se bo obrestovala skozi večje dobičke in v višji ceni delnice; 
• njihove odločitve niso v nasprotju z interesi širše javnost- oz. kot je rekel Kieth Davis: 

»Tisti, ki ne uporablja svoje moči v interesu širše javnosti na dolgi rok, bo to svojo 
moč izgubil.« (Wheelen, Hunger, 1996, str. 74). 

 
Ena od možnih razlag, zakaj je etika v današnjem poslovnem svetu vse bolj pomembna, je 
njena modernost, ki se kaže v načelu  "ker jo imajo drugi, jo bomo imeli še mi".  
 
 
 
 
2 NAČINI POVEČEVANJA ETIČNOSTI 
 
2.1 RAZLIČNI NAČINI POVEČEVANJA ETIČNOSTI 
 
Kako lahko v nekem podjetju povečajo etičnost? Odgovor bi se vsekakor glasil tako, da več 
govorijo o etiki in se več ukvarjajo z vprašanji etičnosti. Načinov, kako to doseči, pa je veliko. 
Na etiko vplivajo zlasti razmerja med ljudmi. Zato imata tako formalna, kot tudi neformalna 
struktura velik vpliv nanjo. Predvsem moramo spremeniti kulturo podjetja. Ker pa se 
zaposleni ponavadi upirajo spremembam in novostim, se moramo zavedati, da se to ne bo 
zgodilo čez noč, pač pa si moramo vzeti dovolj časa. Etičnost lahko povečamo tudi z npr.: 
 

• jasnimi opisi del in nalog. Če imajo zaposleni jasne opise del in nalog, vsak ve, kaj je 
njegovo področje dela in pozna svoje pristojnosti. S tem se v podjetju zmanjša 
možnost nestrinjanja, kar lahko posledično pomeni tudi manj neetičnih dejanj do 
sodelavcev … 

• priročniki za zaposlene, ki urejajo njihovo delovanje. V njih so zapisani razni 
napotki, kako naj bi se obnašali v določeni situaciji, na kaj morajo biti pozorni, česa ne 
smejo v nobenem primeru storiti, ali kaj morajo storiti, če pride do opisane situacije … 

• usmeritve in obrazci za vrednotenje dela. Tudi ti vsebujejo napotke, kako naj bi 
zaposleni v nekem podjetju delovali. Poleg tega je delavcem jasno, kako se vrednoti 
njihovo delo in kaj zahteva več njihove pozornosti. Delno se lahko v tovrstnih 
usmeritvah in obrazcih za vrednotenje dela razberejo vrednote, ki jih ravnatelji cenijo. 

 
Vsi trije zgoraj našteti načini so mehanizmi za zagotavljanje pravih smernic podjetja. 
Vsebujejo namreč jasna pričakovanja o poteku poslovanja v organizaciji. Namen teh 
dokumentov je tako ali drugače pojasniti organizacijsko strukturo in postaviti standarde za 
vedenje zaposlenih. Smernice podjetja ponavadi izražajo vrednote ravnateljev. Le-te jasno 
kažejo, kaj se jim zdi pomembno in čemu dajejo prednost (Tierney, 1997, str. 16). 
 
Etiko je treba načrtovati enako kot načrtujemo politiko, strategijo ali konkretne dejavnosti, pri 
tem pa ne preverjamo stroškov, temveč uresničevanje ciljev. Družbeno odgovornost 
načrtujemo v povezavi z drugimi procesi in funkcijami in ne ločeno.  
 
Na etično delovno okolje tudi močno vpliva zgled in zahteve ravnateljev. Le ti morajo biti 
etično ozaveščeni, da so lahko za zgled. Pri tem jim pomagajo različne dejavnosti, kot so npr. 
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razne prireditve ali nastopi, ki kažejo etično usmerjenost podjetja in nagrajujejo tiste, ki so 
etični, ter kaznujejo neetično obnašanje (Turšič, 2003, str. 37). 
Najosnovnejši vpliv v podjetju glede etičnega obnašanja je ravnateljski. Svoj vpliv pa lahko 
izražajo prek usmeritev, politik, govorov, publikacij, kodeksov in ne nazadnje tudi s svojim 
obnašanjem.  
 
Ravnatelj lahko ustvari etično delovno okolje z osmimi koraki (Tierney, 1997, str. 76): 

1. korak: ravnatelj sprejme odločitev, da se bo posvetil etiki, saj je le-ta pomembna za 
uspeh podjetja; 

2. korak: sprejeti mora dejstvo, da ljudem predstavlja vzor po definiciji, tako s svojimi 
dejanji kot tudi s svojimi vrednotami; 

3. korak: prevzeti mora odgovornost za spodbujanje etičnega vedenja; 
4. korak: določiti mora, kaj sploh je etično vedenje; 
5. korak: ubesedenje vrednot - zaposleni morajo točno vedeti, kaj se od njih pričakuje; 
6. korak: potrebno je tudi izobraziti zaposlene - vsi morajo imeti točno predstavo o istem 

pojmu (npr. poštenost); 
7. korak: spodbujati mora odkrito sporazumevanje - jasno mora biti, da se lahko 

pogovorijo z ravnateljem o merilih, vrednotah in etiki, ne da bi se bali kakršnekoli 
kazni; 

8. korak: poskrbeti mora za doslednost. Na voljo mora  imeti sredstva, s katerimi bo 
lahko kaznoval oz. opominjal, če vrednote ne bodo upoštevane. Zagotavljanje 
spoštovanja meril mora biti tudi zelo vidno pri nagrajevanju. 

 
Načini za povečevanje etičnosti so lahko še: 

• Šole, ki obravnavajo etiko. Če hočemo delovati po etičnih načelih, je potrebno da 
»jih imamo v krvi«. Veliko lažje je namreč biti etičen, ko je etika splošno sprejet način 
življenja, šole pa so tiste, s pomočjo katerih si ustvarimo pogled na stvari.  

• Seminarji o etiki in njenem pomenu, ki bi ga lahko organiziralo podjetje. S tem 
zaposleni lažje dojamejo pomen etike v sodobnem svetu. Bistvo je, da svojim 
delavcem vzbudijo željo biti etičen. 

• Delavnice, ki se ukvarjajo s problemi etičnosti, na katerih bi brali knjige, govorili o 
etiki tako na splošno, kot tudi na konkretnih primerih. Zaposleni bi lahko razglabljali, 
kako bi kdo odreagiral, če bi se znašel v točno določeni etični dilemi. Posledično bi 
vedeli, kaj bi storili drugi. Ker smo ljudje prilagodljiva bitja, je možno, da bi kdo 
spremenil mnenje oziroma storil nekaj drugače (etično) kot sicer, če na taki delavnici 
ne bi sodeloval. 

• Oddelek, ki se ukvarja z etičnimi vprašanji, kamor bi se zaposleni lahko obrnili, ko 
bi bili pred etično dilemo. Hkrati bi v takem oddelku morali tudi preverjati, ali so 
njihovi zaposleni resnično etični na konkretnih primerih v realnosti, ali se samo 
pretvarjajo. 

• Etični odbori, ki bi presojali, ali je zaposleni v konkretni situaciji deloval etično ali 
ne. Neetičnost bi morali kaznovati z opozorilom, opominom, disciplinskim 
postopkom, v skrajnem primeru pa tudi z odpustitvijo.   

• Telefonska številka, kamor lahko zaposleni pokliče, ko je pred etično dilemo. 
Tovrstne številke, zlasti če je zagotovljena anonimnost, lahko zaposlenemu pomagajo 
prevzeti breme etične odločitve. Lažje je nekomu tretjemu razmisliti, kaj je etično in 
kaj ne, saj sam ni neposredno vpleten. Ker ne pozna vpletenih oseb, je lažje 
nepristranski in s tem bolj etičen.  

• Razkrivanje neetičnih dejanj (whistleblowing). V slovenščini obstaja za to tudi izraz 
tožarjenje, ki pa ima negativno konotacijo in ga zato ne bom uporabljala. O 
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razkrivanju neetičnih dejanj govorimo, kadar nekdo od zaposlenih prijavi ustrezni 
organizaciji ali medijem neetično dejanje (npr. če podjetje spušča v zrak več škodljivih 
emisij, kot je dovoljeno, če skrivaj odlagajo strupene odpadke, če je sam izdelek 
strupen oziroma škodljiv za ljudi ali okolje, …). Razkrivanje neetičnih dejanj je še 
relativno redek pojav, ker se človeku, ki obelodani neetično dejanje, pogosto 
maščujejo - lahko direktno ali posredno. Več problemov ima tudi pri iskanju nove 
zaposlitve, saj po vsej verjetnosti ne bo ostal v tem podjetju, njegovo ime pa se je po 
možnosti tudi pojavilo v medijih.   

 
 Po Robbinsu je oseba ki razkriva neetična dejanja tisti posameznik, ki sporoča 
 neetične primere svojega delodajalca zunanjim osebam. Ponavadi ti posamezniki 
 nimajo občutka pripadnosti podjetju, ravnatelji pa jih dojemajo kot osebe, ki izzivajo 
 nemire (Robbins, 2001, str. 131). 
 

Jasno je, da je potrebno v podjetju sprotno soočenje z etičnimi zadevami, ki se nanašajo na 
podjetje ter spodbujanje komuniciranja. S tem se zaposleni nekako navadijo na etičnost in 
sprejmejo nova pravila. To je veliko bolje, kot če bi jim ta pravila samo vsilili, saj je v 
človeški naravi, da se boji vsega, kar je novo in njemu nepoznano, zato se temu upira. 

 
Družba kot taka bi lahko več naredila glede etičnosti. O tem bi se lahko pogovarjali v šolah, 
že v osnovnih, ali pa imeli celo predmet s poudarkom na morali in etiki. Sicer pri nas v 
osnovni šoli že obstaja predmet Verstva in etika, a menim, da bi tudi v nadaljevanju 
izobraževanja lahko predelali določene etične dileme. Vemo, da človek, ki je že od malega 
rasel z etiko, veliko lažje tako živi in etičnost postane del njegovega življenja.  
 
Mediji, ki v veliki meri vplivajo na ljudi, so tudi lahko način za povečevanje etičnosti. 
Začelo se je s pojavom tiska, nato radio, televizija in dandanes internet. To so množični 
mediji, ki imajo velik vpliv na ljudi, najsi bo le-ta pozitiven ali pa ne. Kontrola nad medijem 
pa pomeni moč. Moč pa imajo tudi medijske osebnosti, zlasti televizijske, saj se včasih  ljudje 
poistovetijo z njimi. Marsikdo ima za vzornika neko medijsko znano osebnost, ki je sploh ne 
pozna, ne ve, kako se taista oseba vede v zasebnem življenju. Zato je pomembno, da vsaj v 
javnosti znane osebnosti sprejemajo etične odločitve in spodbujajo dobra dejanja, zbirajo 
denar za raznovrstne namene itd. 
 
Poleg vsega že navedenega ne smemo pozabiti na etične kodekse. 
 
 
2. 2 ETIČNI KODEKSI  

 
Zadnje čase so vse bolj priljubljeno sredstvo za zagotavljanje etičnega ravnanja etični 
kodeksi, ki naj bi jasno izražali pričakovanja ravnateljev. Samo to pa ni dovolj. Potrebno je 
tudi njihovo uresničevanje v praksi, kar pa je verjetno najtežji del, saj morajo biti vsi 
zaposleni seznanjeni s kodeksom, ga razumeti in poleg tega tudi sprejeti in se začeti obnašati 
ter odločati v skladu s pravili kodeksa. 
 
Kodeks je zakonik, zbirka zakonov, družbeno priznan in uveljavljen sistem načel, predpisov 
(Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1997, 1.0). 
 
Etične kodekse v podjetjih sestavlja mešanica tehničnih, pravnih in moralnih pravil. 
Vključevali naj bi moralne imperative, kot je to imenoval Kant, ki dajejo podporo dobremu, 
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koristnemu, blaginji, pravicam, odgovornostim in prepovedujejo aktivnosti, ki delujejo v 
nasprotni smeri (Marinšek, 1994, str. 16). 
 
Vse pogosteje se dogaja, da pri odločanju ne izbiramo med etično dobro in slabo odločitvijo, 
pač pa moramo izbrati eno od alternativ. Le-te se lahko med seboj izključujejo, zgodi pa se 
tudi, da so vse etično pomanjkljive. Odločiti se je potrebno za najmanj narobe, če se že prav 
ni možno. Po odločitvi nikoli ne zmanjka kritikov, saj so po bitki vsi generali. Iz tega dejstva 
po vsej verjetnosti izhaja potreba po etičnih kodeksih, ki bi zaposlenim olajšali odločanje. 
Etični kodeks je sistem splošnih vrednot in pravil, ki naj bi se jih zaposleni v podjetju držali 
(Mescon et al., 1988, str. 140). 
 
V etičnem kodeksu so zapisane moralne vrednote - za podjetje, združenje, organizacije, 
poklice, itd.  Podpirali naj bi dobro, koristno, blaginjo in pravico ter prepovedovali slaba, 
nekoristna in nepravična dejanja. 
 
Kodeksi so pomembni, ker seznanjajo ljudi o tem, kaj se od njih pričakuje, dajejo smernice, 
kako nekaj narediti, odražajo vrednote in s tem spodbujajo zaposlene, poleg tega pa tudi 
zvišujejo standarde. Vendar kodeks ne sme biti sam sebi namen, ali pa biti narejen samo zato, 
da ga imamo, ker je to moderno.  
 
Slabosti kodeksov bi lahko strnili v naslednjih 5 dejavnikov (Donaldson, 1992, str. 55): 

• vrednote so lahko izražene preveč splošno - v tem primeru nihče temu ne nasprotuje in 
hkrati to nikogar ne motivira;  

• sama stopnja etičnosti v njih je lahko zelo nizka; 
• etičnost je prostovoljna, vendar pa tisti, ki ima moč, lahko drugim vsili svojo moralo;  
• ni nobenih učinkov, v primeru da se kodeks ne uveljavi; 
• neuveljavljanje pravil povzroča izogibanje. 

 
Etične kodekse ima že približno polovica podjetij v ZDA. Po poročilu iz The Business 
Roundtable, kjer sodelujejo vodilni ravnatelji iz 200 največjih ameriških korporacij, so 
kodeksi v podjetju pomembni, ker:  
1. pojasnijo, kaj pričakujejo od zaposlenih v različnih situacijah in  
2. zaposlenim omogočijo, da spoznajo etične dimenzije njihovih odločitev in dejanj.  
Različne študije so tudi dokazale, da je čedalje več podjetij, ki izdelajo svoj kodeks in ga nato 
tudi uresničujejo (Wheelen, Hunger, 1996, str. 71). 
 
Nižje na hierarhični lestvici ko je zaposleni, tem bolj z odporom sprejema etične kodekse, ker 
si predstavlja, da naj bi uveljavljanje kodeksa v praksi prineslo spremembe. Večina ljudi pa se 
spremembam upira. In več ko kodeks zahteva, težje ga bodo sprejeli (Wheelen, Hunger, 1996, 
str. 71).  
 
Nielsen predlaga različne alternative, kaj lahko posameznik stori, ko se znajde v etični dilemi 
(Wheelen, Hunger, 1996, str. 71). 

• Sam kot najboljši način  priporoča doseči notranje soglasje, če je na voljo dovolj časa 
in razumevanja s strani ključnih ljudi. Prednosti tega pristopa so v tem, da rešuje 
bistvo problema, opogumlja druge, da pomagajo, posameznik, ki se posluži tega 
pristopa, lahko postane »heroj« v podjetju. Slabosti pa najdemo v tem, da nam lahko 
vzame veliko časa ter lahko postane orožje manipulacije s strani drugih. 
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Možnosti pa so še naslednje:  
• Izogibanje razmišljanju o tem. Prednosti lahko najdemo v izogibanju konfliktov. 

Oseba, ki se poslužuje tega pristopa je lahko označena kot dober timski sodelavec. 
Slabost pa je v tem, da ne moramo najti rešitve.  

• Delovanje po pravilih. Prednosti so v tem, da se izogibamo konfliktnim situacijam. 
Slabost pa je, da obstaja možnost, da sami postanemo del problema. Težko je določiti 
mejo.  

• Umik. Prednost vidimo predvsem v dobrih kratkoročnih občutkih. Slabost pa je 
pomanjkanje poguma, da bi taka oseba ostala in se borila.  

• Pazljivo nestrinjanje. Prednost je v tem, da ima človek, ki se posluži tega načina, 
občutek, da je pogumen in celo obstaja možnost, da reši problem. Slabosti tega 
pristopa vidimo v tem, da je taka oseba v očeh drugih ocenjena kot povzročitelj težav, 
lahko pa se zgodi, da ji tudi grozijo ali jo odpustijo.  

• Anonimno sporočiti medijem ali vladi o dogodkih. Zelo verjetno je, da se problem 
reši. Slabost pa je, da se oseba, ki anonimno sporoči vladi ali medijem, pogosto počuti 
kot strahopetec in mora lagati zaradi svoje varnosti.  

• Javno sporočiti vladi ali medijem, kaj se dogaja. Prednosti tega načina vidimo v tem, 
da se problem zelo verjetno reši, oseba, ki javno sporoči vladi ali medijem pa je s    
strani javnosti obravnavana kot »heroj«. Slabosti pa se pojavljajo na delovnem mestu - 
zelo verjetno je, da bodo to osebo nadlegovali ali jo celo odpustili. Posledica bo, da ta 
oseba ne bo imela več možnosti reševati problema znotraj podjetja, pač pa bo lahko le 
od zunaj opazovala, kaj se dogaja. 

 
Etični kodeksi lahko prinesejo ljudem zelo malo, če so pisani na splošno kot npr. 10 božjih 
zapovedi, lahko pa so zelo koristni, če so bolj podrobno napisani in s tem koristijo v določeni 
situaciji. Seveda ima tudi podrobno napisan kodeks lahko svoje pomanjkljivosti, kot so npr. 
njegovo nerazumevanje, večji odpor zaposlenih do uvajanja pravil kodeksa v prakso, … V 
drugem primeru po vsej verjetnosti podjetje nima kodeksa samo zaradi reklame, saj vsebina 
kodeksa preseže konvencionalno moralo in v našem okolju krščanska pravila našega 
vsakdanjika. 
 
Vendar so kodeksi dostikrat pisani dokaj na splošno - ni jasno, kaj naj bi nek pojem pomenil 
npr. dober državljan - kdo je to, tisti, ki ne naredi nič protizakonitega, ali tisti, ki nameni 
veliko sredstev za dobrodelne namene? Ali oba? Pojavlja se tudi vprašanje, kaj je javno dobro 
in kdo ima pravico soditi, ali je neka aktivnost javno dobra. Dostikrat je lahko vprašljiva tudi 
skladnost pravil enega kodeksa. Ključno vprašanje ni, ali pušča kodeks kaj odprtega v presojo 
uporabniku, pač pa ali pušča preveč (Sorell, Hendry, 1994, str. 12). 
 
Bistveno pri povečevanju etičnosti ni samo to, da zaposlenim povemo, kaj je etično, jih tega 
naučimo in pomagamo, pač pa mora nujno nekdo to tudi nadzirati. Treba je pohvaliti oz. 
nagraditi tiste, ki so delovali v skladu z etičnimi pravili in grajati oz. kaznovati tiste, ki so ta 
pravila kršili. Kontrola je po Možini zbiranje in sporočanje informacij, primerjanje doseženih 
izidov z načrtovanimi ter odločanje o morebitnih ukrepih (Možina, 1994, str. 207).  
 
S tem tudi ostalim postavimo zgled in jim damo jasno vedeti, da je to za ravnatelje pomembna 
tema in ne zgolj modna muha. Problem nastane, kadar je to res samo trenutna moda in 
podjetje napiše kodeks, ga objavi na svoji spletni strani z namenom, da bi vsa širša javnost 
videla da so etični, vendar pa zaposleni sploh ne vedo, kaj je kodeks in če ga njihovo podjetje 
res ima. Najhuje je, če je kodeks »uvožen« in slabo prilagojen podjetju ter kulturi in klimi 
podjetja. Njegovi potencialni uporabniki lahko dobijo občutek, da gre za zlorabo njihove 
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kulture. Lahko bi rekli, da ima vsako podjetje svojo kulturo, svoj način življenja in zato 
potrebuje svoj kodeks in ne le slabo prilagojeno kopijo.  
 
Če kodeks ni sprejet s strani zaposlenih, ga je treba popraviti in napisati tako, da bo 
zaposlenim bolj razumljiv ter jim ga pomagati sprejeti. Največja napaka je, če tak kodeks 
samo zapremo v predal in se s tem sprijaznimo. Zavedati se moramo tudi dejstva, da kodeksi 
ne smejo biti statični, ampak se morajo prilagajati tako situacijam kot časovnim spremembam 
- ne smejo torej zavirati napredka. 
 
Po študiji, ki jo je izvedel Edgar Wille, so glavne teme etičnih kodeksov podjetij iz EU zlasti 
(Sorell, Hendry, 1994, str. 13): 

• skrb za zaposlene,  
• na drugem mestu je obnašanje kot dober državljan, oz. družbena korist, ki jo prinese 

podjetje. 
 Temu sledijo še:  
• uravnotežiti interese različnih interesnih skupin,  
• doseči, da je njihov kupec zadovoljen in  
• obvarovati svoboden trg. 
 

Kodeksi se lahko nanašajo na ekologijo, poizkuse na živalih, na odnos do okolja, odnos do 
človeka, spoštovanje osnovnih življenjskih pravic, korupcijo, poslovna darila, tajnost 
notranjih informacij ali pa na samo poslovanje - poštenost, lojalnost …  Po mojem mnenju so 
pri nas na splošno kodeksi, ki veljajo za združenja, bolj upoštevani kot kodeksi v podjetjih.  
Stopnja etičnosti podjetja bo vse bolj in bolj pomembna. Širša javnost bo sposobna 
razločevati etična podjetja od tistih le navidezno etičnih. Menim, da v prihodnosti navidezna 
etičnost ne bo štela. 
 
Poznamo dva osnovna pristopa pisanja etičnega kodeksa (v posameznem kodeksu sta lahko 
seveda prisotna oba pristopa); 

• opisuje oziroma prepoveduje, česa ne smemo storiti, da ne bomo slabi in neetični, 
• svetuje, kaj bi lahko še več naredili in boljše kot že sedaj, z namenom, da bi postali 

dobri, boljši, oziroma še bolj etični. Na podoben način razmišlja tudi Plant (Plant, 
1994, str. 224). 
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3 PRIMERJAVA ETIČNIH KODEKSOV 
 
Načinov povečevanja etičnosti je zelo veliko. V drugem poglavju sem naštela nekatere izmed 
njih, v tretjem pa bom bolj podrobno preučila in med seboj primerjala kodekse; in sicer po 
dva z neekonomskega področja: 

• Kodeks društva državnih tožilcev Slovenije in  
• Kodeks novinarjev Republike Slovenije; 

 dva z ekonomskega področja:  
• Mednarodni kodeks za pospeševanje prodaje in  
• Mednarodni kodeks ekonomske propagande; 

ter dva kodeksa podjetij, in sicer  
• kodeks podjetja ITC Group d. o. o. in  
• kodeks Telekoma Slovenije d. d. 

 
Med seboj je težko primerjati kodekse, ki so jih sprejela združenja, s kodeksi, ki veljajo za 
podjetja. Zato bom primerjala po dva kodeksa z določenega področja, ju poskušala dopolniti 
oziroma podati kritiko posameznega kodeksa ter na koncu naredila še neko skupno 
primerjavo.  
 
 
3.1 ANALIZA KODEKSA DRUŠTVA DRŽAVNIH TOŽILCEV SLOVENIJE 
 
3.1.1 OPIS  KODEKSA DRUŠTVA DRŽAVNIH TOŽILCEV SLOVENIJE 
 
Eden od razlogov, zakaj sem izbrala ta kodeks je, da so državni tožilci tisti, ki zastopajo 
družbo če obstaja sum, da je nek posameznik oškodoval družbo, pri tem pa naj bi tudi kršil 
zakon. Ta kodeks je bil sprejet na občnem zboru Društva državnih tožilcev Slovenije v Gozdu  
Martuljek 7. maja 1994, sestavljen pa je iz 16-ih členov (Kodeks Društva državnih tožilcev 
Slovenije, 1994, str. 26).  
 

1. člen govori o tem, da ta kodeks izraža voljo članov, da bi delovali pravično, pošteno in 
humano. 

2. člen določa, da mora državni tožilec varovati osnovne človekove pravice in temeljne 
svoboščine državljanov. 

3. člen nalaga državnemu tožilcu moralno odgovornost v primeru kršitve tega kodeksa, v 
nasprotnem primeru pa ima vso podporo celotne tožilske organizacije. 

4. člen govori o tem, da mora pri svojem delu upoštevati ustavo, zakon ter moralna in 
etična načela, ki veljajo pri nas. 

5. člen določa, da državni tožilec ne more biti kaznovan, ker ni izvršil naloge, ki je v 
nasprotju z zakonom ali njegovim pooblastilom. 

6. člen mu nalaga, da mora skrbeti za svoj ugled, tako poklicni kot tudi v zasebnem 
življenju. Poleg tega pa ta člen tudi določa, da ne sme biti podkupljiv, in to na kakršen 
koli način. 

7. člen določa, da je javnost tista, ki nadzira njegovo delo, sam pa mora obvestiti javnost, 
če se kdo posredno ali neposredno vmešava v njegovo delo in za to ni pooblaščen. 

8. člen navaja, da mora državni tožilec stalno pridobivati nova znanja, jih izpopolnjevati 
in širiti. 
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9. člen dovoljuje združevanja državnih tožilcev v sindikate in druga strokovna združenja. 
Določa tudi, da mora biti poklicno delovanje državnega tožilca neodvisno od njegove 
politične in svetovno nazorske opredelitve. 

10. člen zahteva poklicno tajnost informacij, ki velja tudi po tem, ko zapusti službo (npr.   
upokojitev, …). 

11.  člen predpisuje, da si člani društva med seboj zaupajo, pomagajo, se medsebojno 
spoštujejo, so kolegialni, strpni, iskreni, … 

12. člen določa, da lahko državni tožilec opravlja samostojno znanstveno in pedagoško 
delo, javno delo na publicističnem področju ter v kulturnih, športnih in humanitarnih 
organizacijah, pri tem pa ne sme uporabljati tajnih podatkov in zlorabljati svojega 
položaja. 

13. člen pooblašča častno razsodišče društva, da v primeru kršitve kodeksa ugotavlja 
moralno odgovornost. Postopek lahko sproži državljan, predstojnik, sindikat ali član 
društva. Častno razsodišče je sestavljeno iz treh članov, in imajo svoj pravilnik, 
odločajo na javnih sejah, pri tem pa upoštevajo kodeks.  

14. člen nalaga razsodišču, da se ravna po določbah skrajšanega postopka, določenih v 
zakonu o kazenskem postopku. Naloga razsodišča je ugotavljati kršitve načel kodeksa 
in izrekati sankcije, ki so v primeru težje kršitve lahko: opomin, javni opomin ali pa 
javni opomin in izključitev iz društva. 

15. člen dovoljuje, da se na pisno odločbo razsodišča lahko pritožita tako »kršitelj« kot 
tudi predlagatelj, pritožiti pa se je treba v zakonitem roku. Na drugi stopnji odloča o 
pritožbi izvršni odbor društva. 

16. člen določa, da kodeks stopi v veljavo z dnem razglasitve in da se člani društva 
zavežejo ravnati po njem. 

 
3.1.2 KOMENTAR H KODEKSU DRUŠTVA DRŽAVNIH TOŽILCEV SLOVENIJE 
 
Določila tega kodeksa so pisana razmeroma na splošno, sankcije, ki jih lahko izreče 
razsodišče, pa so premile. Noben član za svoje delovanje ne nosi ekonomske oz. 
materialne odgovornosti ampak samo moralno (npr. v primeru razkritja tajnih informacij, 
kar lahko povzroči tudi materialno škodo). Kazen je le moralna odgovornost, kar je 
smiselno, če državni tožilec povzroči moralno škodo (na primer žalitev časti). V tem 
primeru naj se za svojo zmoto primerno opraviči, na primer z javno objavo v časopisih. 
Problem pa je, če pride državni tožilec z neupoštevanjem kodeksa do ekonomskih oziroma 
materialnih koristi (na primer razkritje tajnih informacij, ki lahko neki osebi ali podjetju 
povzroči gmotno škodo). V takem primeru bi moral biti tudi odškodninsko odgovoren. 
Odgovornost državnega tožilca bi morala odgovarjati vrsti škode, ki jo je povzročil, 
oziroma vrsti koristi, ki si jo je s kršitvijo kodeksa pridobil. 
 
V nobenem členu ni določeno, kako se mora vesti do ljudi, ki jih zastopa, da jih mora 
spoštovati, da jih ne sme diskriminirati glede na spol, raso, veroizpoved, … Resda je to že 
splošno znano, vendar pa ni jasno določeno, kaj storiti z državnim tožilcem, ki teh splošno 
znanih družbenih pravil ne upošteva. Pač bo nosil le moralno odgovornost. 
 
Nikjer tudi ni zapisano, da pri svojem delu ne sme upoštevati osebnih čustev, pač pa mora 
delovati tako, da bo to najboljše za državo in državljane. V enajstem členu je poudarjena 
strpnost do članov društva. Pri tem se pojavi vprašanje, če mu do ostalih nečlanov ni treba 
biti strpen, jih spoštovati?  
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Po četrtem členu mora upoštevati etična načela družbe in po šestem členu biti vljuden, 
vendar se mi zdi, da to ni dovolj podrobno opredeljeno- vse je pisano dokaj na splošno, saj 
se lahko skoraj za vsako stvar izgovori, da to pač ni etično načelo družbe, saj le-ta niso 
nikjer zapisana. Kako naj se obnaša etično, če je etika različna tako v času kot v prostoru?  
 
Dejansko ta kodeks resnično določa le, da državni tožilec ne sme sprejemati podkupnine 
(v tem primeru ima ekonomsko korist, a nosi le moralno odgovornost), mora spoštovati 
zakon in ustavo (kar je dolžnost vsakega državljana), skrbeti za svoj ugled in varovati 
poklicno tajnost informacij. Nikjer ni določeno, da ne sme iz lastne koristi kakšne 
informacijo »izpustiti oz. pozabiti«.  
 
Zakaj je tako pomemben osmi člen? Mogoče zato, ker je v času nastanka tega kodeksa 
bilo moderno stalno izobraževanje? Jasno je, če gledamo na splošno, da se človek vse 
življenje uči in vemo, da mora biti oseba, ki želi opravljati tako pomembno funkcijo, kot 
je javni tožilec, ustrezno izobražena, zrela in razgledana na vseh področjih.  
 
V dvanajstem členu je določeno, da ne sme zlorabljati svojega vpliva in položaja. Problem 
nastane, ko neka oseba ve, kakšno funkcijo ima in se zato obnaša drugače, kot bi se, če ne 
bi vedel, da je to državni tožilec. Kako naj se v tem primeru državni tožilec odziva, da ne 
bo izkoristil svojega položaja?  
 
Takih in podobnih dilem ni mogoče rešiti s pomočjo tega kodeksa, vsaj dokler bo napisan 
tako splošno. Ta kodeks bi lahko veljal tudi za druge stroke, npr. sodniško in v končni fazi 
z majhnimi spremembami za skoraj vse stroke. 
 

 
3.2 ANALIZA KODEKSA NOVINARJEV REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
3.2.1 OPIS KODEKSA NOVINARJEV REPUBLIKE SLOVENIJE 

   
Kodeks novinarjev Republike Slovenije sem izbrala, ker mediji v veliki meri vplivajo na ljudi 
in njihove vrednote, zato menim, da bi bilo zanimivo vedeti, kakšnih moralnih načel in pravil 
se morajo novinarji v Sloveniji držati. Kodeks novinarjev Republike Slovenije je bil sprejet na 
občnem zboru Društva novinarjev Republike Slovenije v Gozdu Martuljek 29. novembra 
1991. Sestavljen je iz dvanajstih členov in nekaj podčlenov (Kodeks novinarjev Republike 
Slovenije, 1996, str. 84). 
 

1. člen govori o tem, da mora novinar obveščati javnost, pri tem pa podatkov ne sme 
ponarejati, prikrivati ali izpuščati. Biti mora očividec ali pa imeti dokazila in dejstva 
znanega porekla. Za zlorabo se tudi šteje, če reže, montira ali na kakršen koli drug 
način ponareja bistvo vira. Novinar ima pravico neovirano zbirati in posredovati 
informacije ter obveščati o primerih, ko ga pri delu nezakonito in neutemeljeno 
ovirajo. V prvem podčlenu je določeno, da lahko novinar s predvolilnih zborovanj 
objektivno sporoča tudi stališča, s katerimi se sam ne strinja, drugi podčlen pa zahteva, 
da so sporočila, ki jih izdajajo oblasti, stranke, društva in druga interesna združenja 
posebej označena, posebno še, če niso uredniško obdelana. 

2. člen določa, da mora novinar vse informacije skrbno preveriti, njihova obdelava pa ne 
sme ponarediti vsebine ali sprožiti govoric oziroma ugibanj. Nepotrjene informacije 
morajo biti ustrezno označene, ravno tako kot simbolna ali arhivirana slika. Plagiat 
pomeni kršitev kodeksa. V podčlenih pa je nadalje določeno, da: 1. pri objavljanju 
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anket javnega mnenja priporoča objavo raziskovalnih metod - števila anketiranih, čas 
ankete in naročnika, 2. simbolno ilustracijo je priporočljivo dopolniti s pojasnilom 
nadomestne ilustracije, umetniško vizualizacijo besedila, fotomontažo ali drugimi 
spremembami izvirnika, 3. napovedniki in izvlečki vsebin ne smejo spremeniti 
pomena izvirnika, 4. pri intervjuju mora intervjujanec odobriti končno verzijo. V 
primeru, da za to ni časa, ga morajo obvestiti, da bo objavljeno kot intervju. V takih 
okoliščinah intervju postane avtorsko  pravno zaščiteno delo, če pa je intervju povzet, 
mora biti naveden vir, 5. embargo je dovoljen, če je v korist informiranja in gre za 
strokovno utemeljen razlog, ni pa ga primerno izrabiti v reklamne namene. V 6. 
podrobneje določa pisma bralcev - to so jasno označeni dopisi za javno objavo, ki jih 
je treba objaviti, če ustrezajo izražanju mnenj javnosti. Če urednik dvomi, se mora 
posvetovati z avtorjem. Praviloma so pisma bralcev objavljena s polnim avtorjevim 
imenom in priimkom, tudi za pisma veljajo zakonske omejitve glede kaznivih dejanj, 
odgovornost pa nosi odgovorni urednik. Lažnih pisem bralcev ni dovoljeno objavljati 
oziroma jih ponarejati. V  primeru, da pismo bralca vsebuje podatke o tretji osebi, ima 
le-ta pravico do odgovora. Pisem bralcev ni dovoljeno krajšati brez soglasja avtorja, 
razen če je že vnaprej določena dolžina besedila in napoved, da bodo predolga 
besedila krajšali. 

3. člen zahteva, da je jasno označeno, kaj je poročilo o dejstvih in kaj komentar. 
4. člen novinarju nalaga, da mora napačno informacijo, ki so jo že objavili, v primerni 

obliki popraviti. Popravek mora jasno izražati, da je bila predhodna informacija 
napačna, in sicer deloma ali v celoti ter se pri tem sklicevati na prejšnjo objavo. 

5. člen prepoveduje uporabo nezakonitih in nepoštenih sredstev kot pripomoček pri 
pridobivanju informacij, dokaznih gradiv in slik. V podčlenih je določeno: 1. da se 
mora novinar identificirati, 2. pri raziskovanju je potrebno upoštevati ustavo, zakone 
in spoštovanje človekove časti. V primeru nesreč in katastrof pa ima žrtev prednost 
pred pravico obveščanja javnosti in tudi javni interes ne opravičuje kaznivih oblik 
raziskovanja. 

6. člen od novinarja zahteva, da spoštuje zaupnost, če jo vir zahteva. Novinar sme 
zavrniti pričanje in ima pravico, da ne razkrije vira. V podčlenih je določeno: 1. da mu 
ni treba spoštovati zaupnosti samo v primeru, ko je informacija sestavina načrta za 
kaznivo dejanje in obstaja zakonska obveznost za prijavo, 2. se ne sme ukvarjati z 
obveščevalno dejavnostjo in 3. da mora biti novinarsko in politično udejstvovanje 
enega človeka ločeno. 

7. člen ne odobrava akviziterstva, podkupnin in objavljanja informacij v korist zunanjega 
naročnika, saj so le-ti prepovedani, oglasi pa morajo biti jasno ločeni od novinarskih 
sporočil. 

8. člen določa, da mora novinar varovati človekovo osebnost in njegovo intimo pred 
neupravičenim razkrivanjem v javnosti. Paziti mora, ko poroča o nesrečah, družinskih 
tragedijah, boleznih, otrokih in mladoletnikih. Upošteval naj bi dejstvo, da nihče ni 
kriv, dokler ni pravnomočno obsojen, ko poroča s področja pravosodja. Ne sme 
poveličevati zločinov, terorizma, nasilja ali nečlovečnosti. Podčleni pa določajo: 1. 
objava imen in slik storilcev in žrtev ni upravičena, pri tem pa morajo paziti tudi na 
svojce teh oseb, 2. le s soglasjem prizadetega je dovoljena objava o jubilejih oseb, ki 
ne izvajajo javnih izpostavljenih funkcij, 3. ne smejo poročati o telesnih ali psihičnih 
boleznih z objavo imen. 

9. člen opozarja, da novinar ne sme objaviti neutemeljenih obtožb, napadov, laži, 
razžalitev in kletvic. 
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10. člen prav tako prepoveduje spolno, etično, versko, socialno ali narodnostno 
diskriminacijo, žalitve verskih čustev, vojno hujskaštvo in netenje mednacionalnih 
trenj. 

11. člen novinarju omogoča, da lahko zavrne nalogo, ki je v nasprotju s tem kodeksom in 
njegovim osebnim prepričanjem. Nihče mu ne sme vsebinsko spremeniti, predelati ali 
skrajšati njegovega izdelka, prav tako ga ne sme podpisati brez njegove vednosti ali 
proti njegovi volji. V podčlenu je določeno, da za nepodpisani prispevek prevzame 
odgovornost uredništvo. 

12. člen predpisuje, da kršitve kodeksa obravnava častno razsodišče, prizadeta stran pa 
objavi odločitve častnega razsodišča. 

 
3.2.2 KOMENTAR H KODEKSU NOVINARJEV REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
V primerjavi s Kodeksom državnih tožilcev Slovenije se mi zdi Kodeks novinarjev Republike 
Slovenije veliko bolj podrobno opredeljen. V njem je jasno določeno, kaj novinar mora, kaj 
sme in česa ne. Določeno je tudi, kdo obravnava kršitve kodeksa, vendar niso določene kazni, 
ki jo kršitelj lahko dobi.  
 
Omenjena je zaupnost informacij, objavljene informacije morajo biti točne, preverjene, 
neponarejene in ne skrajšane, imeti morajo prvotni pomen. Določeno je, kdaj gre za avtorske 
pravice, prepovedana je tudi kakršna koli diskriminacija. Viri so zaščiteni, prav tako so 
pozorni tudi na žrtve in svojce storilcev. Točno je opredeljeno, kdo je za kaj odgovoren.  
 
Nikjer v kodeksu nisem zasledila, da novinar ne bi smel izkoriščati informacij, ki jih službeno 
pridobi v zgolj lastne namene (npr. gospodarske informacije). Tudi v tem kodeksu ni 
opredeljeno, kaj je podkupnina in kaj zgolj poslovno darilo. Podkupovanje je prepovedano, 
vendar meje ni. Na splošno pa velja, da je to področje zelo kritično. To velja za vse ljudi, 
organizacije, poklice, podjetja, združenja itd.  
 
Manjka tudi napotek, kako naj bi se novinar obnašal do svojih poklicnih kolegov. Zelo dobro 
je opisano, kaj je dovoljeno in kaj ne pri novinarskem delu, vendar manjkajo napotki, kakšen 
človek naj bi novinar bil. Nikjer ni zapisano, da naj bi novinar pazil na svoj ugled in izgled, da 
ne sme dajati slabega zgleda, kaditi, piti ali se drogirati na delovnem mestu (razen v zakonu, 
ki velja za vse, toda v nekaterih kodeksih je to specifično poudarjeno), čeprav vemo, da v tako 
majhni državi kot je naša, novinar zelo hitro postane medijska osebnost z velikim vplivom 
tako na odrasle kot na mladoletne.  
 
Lahko bi dodali tudi  člen, v katerem bi bilo zapisano, da naj bo novinar ekološko osveščen,  
splošno razgledan, …  V tem kodeksu bi lahko bilo tudi zapisano, da novinar ne sme 
poveličevati pomena kriminala, kaznivih dejanj, terorizma itd., saj ima lahko novinar oziroma 
njegova predstavitev oseb ali dogodkov, velik vpliv na ljudi. 
 
 
3.3 ANALIZA MEDNARODNEGA KODEKSA ZA POSPEŠEVANJE 
PRODAJE 
 
3.3.1 OPIS MEDNARODNEGA KODEKSA ZA POSPEŠEVANJE PRODAJE 
 
Mednarodni kodeks za pospeševanje prodaje je prvič izšel leta 1973, saj je bilo nujno 
potrebno pri pospeševanju prodaje postaviti določena pravila in vzpostaviti samodisciplino. 
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Nanaša se na vse oblike pospeševanja prodaje, opozarja pa, da se mora upoštevati različno 
stopnjo izobrazbe, izkušenj in zahtevnosti tistih, ki so jim akcije za pospeševanje prodaje 
namenjene. Kodeks je izdala Mednarodna trgovinska zbornica (ICC- International Chamber 
of Commerce), ki je bila ustanovljena leta 1919 v Parizu (What is ICC, 2004).  Posledično 
velja kodeks za vse člane Mednarodne trgovinske zbornice. Sestavljen je iz osmih osnovnih 
načel, ki jim sledi še 23 členov (Mednarodni kodeks za pospeševanje prodaje, 1994). 
 
Osnovna načela zahtevajo, da morajo biti dejavnosti za pospeševanje prodaje zakonite, 
spodobne, poštene, resnične in zagovarjati načelo lojalne konkurence.  

• Tisti, ki jim je akcija namenjena, morajo biti obravnavani na pošten in spoštljiv način.  
• Akcije ne smejo povzročiti upravičenega nezadovoljstva. 
• Izvedba akcij mora biti hitra in učinkovita. 
• Pogoji in akcije morajo biti nepristranski do vseh udeležencev. 
• Akcije ne smejo spodbujati nasilnega, nesocialnega vedenja. 
• Akcija ne sme zavajati ljudi, ki jim je namenjena. 
• Odločilni dejavniki za nakup morajo biti predstavljeni pred nakupom, ki je lahko 

pogoj za sodelovanje. 
Temu sledijo splošna pravila: 

1. člen določa, da mora biti akcija poštena in ne sme zlorabljati zaupanja ter izkoriščati 
neizkušenosti ali nevednosti. 
2. člen zahteva, da morajo biti pogoji ponudbe jasni, tako cena glavnega izdelka kot 
vrednost dodatnih ugodnosti. 
3. člen prepoveduje, da bi tudi sama predstavitev akcije zavajala, reklamna sredstva pa 
morajo biti oblikovana v skladu z določili Mednarodnega kodeksa za ekonomsko 
propagando. 
4. člen nalaga, da morajo imeti akcije za pospeševanje prodaje zadostne finančne vire 
in ustrezen nadzor, da se uporabniki ne bi pritoževali glede servisiranja ponudbe. 
Zagotovljena mora dovolj velika količina dodatnih sredstev, da lahko pokrije 
povečano povpraševanje, o kakršnem koli odlogu mora uporabnika v naprej obvestiti. 
Izdelek z napako je treba nadomestiti ali ponuditi ustrezno denarno nadomestilo in pri 
tem povrniti nastale stroške zaradi neustreznosti izdelka. Pritožbe morajo biti takoj in 
učinkovito obravnavane. 
5. člen ne dovoljuje, da bi akcije ogrozile pravice do zasebnosti tako posameznika kot 
trgovca. Poleg tega jih tudi ne smejo nadlegovati ali povzročati težav. 
6. člen navaja, da morajo upoštevati  varnostne ukrepe, tako da nikogar ne 
poškodujejo. Navodila za uporabo morajo po potrebi vsebovati opozorila glede 
varnosti. 
7. člen ne dovoljuje, da bi akcije, namenjene otrokom in mladini, izkoriščale njihovo 
zaupljivost in neizkušenost. Ne smejo jim škodovati duševno, moralno ali fizično ter 
ne smejo povzročiti preizkušanja občutka lojalnosti do staršev oz. skrbnikov. 
8. člen predpisuje, da mora biti med akcijo odnos med uslužbenci in delodajalci 
lojalen. 
9. člen že obravnava posebna določila, in sicer: pri predstavitvi akcije mora uporabnik 
spoznati vse bistvene podrobnosti akcije pred nakupom - pogoje za sodelovanje, rok, 
do kdaj akcija traja; vse omejitve - geografske, količinske itd., pogoje za nakup z 
možnostjo preizkusa, vrednost bona in možnostjo njegovega izplačila v gotovini; vse z 
nakupom povezane stroške - prevoz, poštnina itd., ter plačilne pogoje, naveden mora 
biti poln naziv in naslov nosilca akcije ter naslov za pritožbe. 
10. člen opozarja, da morajo biti posredniki seznanjeni z organizacijo in obsegom, 
časovnimi omejitvami in razporeditvami akcij, načinom predstavitve akcij, pogojev 
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udeležbe, finančne udeležbe posrednikov in drugih administrativnih nalog 
posrednikov.  
11. člen določa, da mora biti zunanja embalaža izdelkov promocijske ponudbe  
prepoznavna, z datumom zaključka akcije, da ima posrednik možnost kontroliranja 
zalog. 
12. člen nalaga nosilcem akcije upoštevanje legitimnih interesov posrednikov ter 
njihove svobode odločanja. 
13. člen opozarja nosilca akcije, ki želi povabiti uslužbence posrednika k sodelovanju 
ali jim ponuditi nagrado povezano z akcijo, da mora prej dobiti soglasje posrednika. 
14. člen predpisuje, da mora posrednik pred akcijo prejeti vse blago, vključujoč 
morebitna darila in potrebni material. 
15. člen ne odobrava povzročitve škode morebitnemu pogodbenemu odnosu med 
posrednikom in uporabnikom z akcijami. 
16. člen določa, da posredniki ne smejo napačno predstaviti pogojev, vrednosti, 
omejitev ali dostopnosti ponudbe. 
17. člen zapoveduje posredniku, da mora akcijo ustrezno speljati in sam ne sme 
spreminjati načrta ter pogojev akcije. 
18. člen določa, da mora biti akcija zasnovana tako, da ne krši načela lojalne 
konkurence. 
19. člen navaja, da v primeru primerjave izdelkov le-ta ne sme očrniti lastnosti in 
vrednosti primerjanih izdelkov. 
20. člen nalaga nosilcu akcije (kdor sproži prodajno akcijo) primarno odgovornost. 
Vsak sodelujoči pa nosi svoj del odgovornosti glede na položaj, ki ga ima. Vsi, ki 
sodelujejo v akciji, morajo spoštovati ta kodeks. 
21. člen zahteva, da morajo izročiti dokaze za preverjanje delovanja v skladu s 
kodeksom  nadzornemu organu, ko jih le-ta zahteva. 
22. člen zahteva, da v primeru ko lastni nadzorni organ proglasi neko akcijo za 
nasprotujočo načelom kodeksa, v njej ne sme nihče sodelovati. 
23. člen pooblašča, da skrbijo za upoštevanje načel kodeksa na ravni države organi, 
ustanovljeni v ta namen, na mednarodni ravni pa za to skrbi Mednarodni svet za 
izvajanje trženja. 

 
3.3.2 KOMENTAR K MEDNARODNEMU KODEKSU ZA POSPEŠEVANJE PRODAJE 
 
Po mojem mnenju je kodeks zelo dobro napisan in ima mednarodno veljavo, kar posledično 
pomeni, da ne more upoštevati vseh posebnosti, ki veljajo pri nas. Jasno je, da tak kodeks ne 
more vsebovati členov o tem, kako naj se posamezni sodelujoči v akciji predstavi, obnaša, … 
To odvisno od kulture, ki ji posameznik pripada. Kot sem že omenila, je podkupovanje v 
nekaterih državah povsem sprejemljivo in zato s tem kodeksom ne more biti prepovedano.  
 
Tudi ta kodeks ne določa, kakšno odgovornost nosi kršitelj kodeksa in kakšne so možne 
kazni. Resda je identiteta podjetja v razvitem svetu zelo pomembna in ko dobi neko podjetje 
slab prizvok, se lahko kaj hitro zgodi, da mu prodaja upade in se posledično zmanjša donos. 
Če krši načela kodeksa, se to lahko kaj hitro izve.  
 
Mednarodni kodeks moramo torej prilagoditi našim razmeram in pojmovanju etičnosti, zato je 
zelo težko reči, kaj bi temu kodeksu lahko dodali ali odvzeli. Pisan je dokaj na splošno, kaj 
posameznik sme ali česa ne, vendar dovolj podrobno določa, kakšna so pravila pri 
pospeševanju prodaje, kar je tudi namen tega kodeksa. Zato ga je tudi težko primerjati s 
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kodeksom nekega podjetja ali združenja. Poskusila pa ga bom primerjati z Mednarodnim 
kodeksom ekonomske propagande, saj se nanj tudi v tretjem členu nanaša. 

  
  

3.4 ANALIZA MEDNARODNEGA KODEKSA EKONOMSKE 
PROPAGANDE 
 
3.4.1 OPIS MEDNARODNEGA KODEKSA EKONOMSKE PROPAGANDE 
 
Novejšo izdajo Mednarodnega kodeksa ekonomske propagande je na 47. seji potrdil Izvršni 
odbor Mednarodne trgovinske zbornice leta 1986 v Parizu. Je posodobitev verzije iz leta 
1973, na novo pa so dodali smernice za reklamna sporočila, namenjena otrokom. Kodeks je 
bil prvič izdan leta 1937 in nato v letih 1949, 1955 in 1973 dopolnjen. Upoštevati in po njem 
ravnati se morajo vse članice Mednarodne trgovinske zbornice. Osnovno vodilo je svoboda 
komuniciranja. Kodeks je namenjen povečevanju samodiscipline vseh, ki se ukvarjajo z 
ekonomsko propagando in kot pomoč sodišču, saj se nanj lahko sklicuje. Oglas, ki je 
primeren za nek medij, je lahko za drugega nesprejemljiv. Sodilo pa je verjeten učinek na 
porabnika. Sam kodeks je sestavljen iz treh osnovnih načel, ki jim nato sledi še 19 členov, 6 
posebnih določb, na koncu pa je dodanih še 7 smernic za reklamna sporočila, ki so namenjena 
otrokom (Mednarodni kodeks ekonomske propagande, 1994). 
 
Osnovna načela določajo, da morajo biti reklamna sporočila v skladu z zakonom, spodobna, 
poštena in resnična. Poleg tega morajo upoštevati načela zdrave konkurence in imeti občutek 
odgovornosti do družbe. Bistveno je, da ne omaja javnega zaupanja v ekonomsko 
propagando.  
 
Temu sledijo naslednja pravila; 

1. člen določa, da so reklamna sporočila spodobna in ne smejo žaliti obstoječih meril 
spodobnosti. 

2. člen zahteva poštenost, prepoveduje izrabljanje zaupanja potrošnika in izkoriščanje 
njegove neizkušenosti ali nevednosti. 

3. člen prepoveduje reklamnim sporočilom zlorabljanje občutka strahu in praznoverja. 
Ne smejo spodbujati ali zagovarjati nasilja ter se morajo izogibati kakršni koli 
diskriminaciji. 

4. člen zapoveduje, da morajo biti reklamna sporočila verodostojno predstavljena - 
nikakor ne smejo zavajati porabnika, še posebej glede lastnosti izdelka (vrsta, sestava, 
način in datum proizvodnje, poreklo, …), vrednosti in polne cene izdelka, drugih 
plačilnih pogojev, odpreme, zamenjave, vračila, popravila in vzdrževanja, garancijskih 
pogojev, pravic do intelektualne lastnine in avtorskih pravic, uradnih priznanj ter 
obsega prispevkov v dobrodelne namene. Prav tako ne smejo izkoriščati izidov 
raziskav, strokovnih izrazov, statistični podatki pa ne smejo biti zavajajoči. 

5. člen nalaga, da primerjave v reklamnih sporočilih ne smejo biti zavajajoče in morajo 
biti v skladu z načeli lojalne konkurence, kar pomeni, da morajo primerjave lastnosti 
temeljiti na dejstvih z dokazi in ne sme priti do krivične izbire primerjav. 

6. člen dovoljuje uporabo pisnih priporočil, vendar morajo biti le-ta pristna in primerna 
in ne zastarela. 

7. člen ne odobrava obrekovanja nobenega podjetja, dejavnosti, poklica ali izdelka. 
8. člen ne dovoljuje brez vnaprejšnjega soglasja reklamnim sporočilom prikazovati osebe 

ali njegove lastnine, varovati morajo zasebnost. 
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9. člen prepoveduje izkoriščanje prednosti že uveljavljenega dobrega imena podjetja, 
osebe, trgovske znamke, simbola ali izdelka. 

10. člen tudi ne dovoljuje, da bi reklamna sporočila  posnemala druga reklamna sporočila 
na zavajajoč način. Poleg tega ne smejo posnemati mednarodne reklamne akcije v 
državi, v kateri mednarodni oglaševalec deluje, saj mu morajo dati čas, da lahko tudi 
na to področje razširi svojo reklamno akcijo. 

11. člen zahteva, da mora biti ne glede na medij jasno, da gre za reklamo. 
12. člen predpisuje, naj reklamna sporočila upoštevajo načelo varnosti in ne smejo brez 

upravičenega razloga prikazovati nevarnega ravnanja ali situacij, še posebno v 
primeru, ko so namenjene otrokom. 

13. člen prepoveduje, da bi z reklamami izkoriščali zaupanje in neizkušenost otrok ter 
mladine, poleg tega tudi ne smejo vsebovati izjav ali vizualnih izrazov, ki bi lahko 
škodovali otrokom ali mladini, tako fizično, moralno kot duševno. 

14. člen jasno definira odgovornost - odgovornost za reklamno sporočilo v celoti nosi 
oglaševalec. Reklamna agencija mora reklamo skrbno pripraviti. Medij, ki reklamo 
širi, mora reklamno sporočilo skrbno prevzeti in ga tudi skrbno posredovati naprej. 
Vsaka oseba, ki sodeluje pri nastanku, naročilu ali širitvi reklame je odgovorna 
sorazmerno s položajem, na katerem lahko vpliva na spoštovanje kodeksa.  

15. člen predpisuje, da se določila kodeksa nanašajo tako na vsebino kot tudi obliko 
reklame, ne glede na to, iz katerih virov izhajajo. 

16. člen navaja, da naknadno posredovani natančni podatki niso opravičilo za kršenje 
določil kodeksa.  

17. člen zahteva, naj bo vse, kar se nanaša na dejstva, ki se jih da preveriti, ustrezno 
utemeljeno. Utemeljitve morajo biti pripravljene za vpogled nadzornih organov, ki 
skrbijo za izvajanje kodeksa. 

18. člen določa, da v primeru, ko nadzorni organ, ki skrbi za izvajanje tega kodeksa, 
odloči, da je reklamno sporočilo neprimerno, ne sme nihče sodelovati pri njegovem 
objavljanju. 

19. člen pooblašča, da na ravni države skrbijo za upoštevanje načel kodeksa organi, 
ustanovljeni v ta namen, na mednarodni ravni pa za to skrbi Mednarodni svet za 
trženje. 

 
Posebne določbe dopolnjujejo posamezne člene kodeksa; 

• garancija se lahko omenja v reklami samo v primeru, ko so jasno razloženi vsi 
pogoji garancije skupaj z ukrepi za odpravljanje napak. 

• Če je v reklamnem sporočilu omenjen potrošniški kredit, posojilo, prihranki ali 
investicije, ne smejo zavajati javnosti glede dobe, števila obrokov, cene 
gotovinskega plačila, pologa obrestne mere oz. donosa, jamstva, prevzetih 
obveznosti, … 

• Blago, ki ga kupec ni naročil in se zanj zahteva plačilo, če ne zavrne blaga, ali 
se kupcu vzbudi občutek, da je blago dolžan sprejeti - nepoštene prodajne 
metode se ne smejo reklamirati. 

• Dajalec franšize ne sme jemalcev zavajati glede obsega strokovne pomoči, 
višine nadomestila ali potrebne naložbe ali vloženega dela. Navesti je potrebno 
tudi polni naziv in stalni naslov nosilca franšize. 

• Pri reklamiranju paralelno uvoženega blaga ni dovoljeno zavajati glede 
lastnosti blaga ali pomožnih servisnih storitev. 

• V reklamnih sporočilih mora biti opozorilo o potencialni nevarnosti izdelkov, 
zlasti če so potencialno strupeni ali vnetljivi. 
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Smernice za reklamna sporočila, ki so namenjena otrokom, tolmačijo nekatere člene kodeksa. 
Veljajo tako za plačljive kot tudi za brezplačne izdelke, ki se nanašajo na do štirinajstletne 
otroke (razen če ni v posamezni državi drugače določeno) ali pa se pojavljajo v medijih za 
otroke. 

• Jasno mora biti označeno, da gre za reklamno sporočilo. 
• V skladu s 13-im členom reklama ne sme opravičevati dejanj, ki so v nasprotju z 

zakonom ali družbenimi normami posamezne države. 
• Reklamno sporočilo ne sme spodkopavati družbenih vrednot ali prepričevati otroka, da 

bo imel fizično, socialno ali psihološko prednost, če bo imel nek izdelek in obratno. 
Prav tako ne smejo spodkopavati avtoritete, odgovornosti razsodnosti ali okusa staršev 
ob upoštevanju sprejetih norm. 

• V skladu s 12-im in 13-im členom ne smejo spodbujati otrok na način, ki lahko vodi v 
nevarne situacije, spodbuja njihovo druženje s tujci ali vstopanje v tuje ali nevarne 
prostore. 

• Reklame ne smejo neposredno prepričevati otrok, naj nekoga pregovorijo, da jim kupi 
izdelek. 

• V skladu s 4-im členom reklame ne smejo zavajati otrok glede velikosti, vrednosti, 
vrste, trajnosti ali delovanja izdelka. Prav tako mora biti jasno navedeno, ali je izdelek 
del serije ali za uporabo potrebuje komplementarne dobrine, kakšno predznanje je 
potrebno za njegovo uporabo. 

• Cena mora biti označena na način, da lahko otrok dojame njeno pravo vrednost, npr. 
brez besede samo. 

 
3.4.2 KOMENTAR K MEDNARODNEMU KODEKSU EKONOMSKE PROPAGANDE 
 
Tudi ta kodeks je mednarodno sprejet, kar pomeni, da ne more podrobno opredeljevati, kaj 
človek lahko in česa ne sme na različnih področjih - poslovno, zasebno itd., pač pa podrobno 
obravnava reklamiranje v najširšem pomenu besede. Prav tako ga moramo nekoliko prirediti v 
posamezni državi zaradi različno sprejetih družbenih navad.  
 
Kot sam kodeks za obravnavanje dovoljenega in nedovoljenega pri reklamiranju je podrobno 
napisan. Jasno se ve, kaj se sme in kaj ne. Res je lahko mnogim v pomoč, saj so smernice in 
členi jasno določeni. Koristno se mi zdi dejstvo, da so v kodeks vključene tudi smernice za 
reklamiranje izdelkov, ki so namenjeni otrokom (poleg tega da tudi jasno omejijo, kdo je 
otrok - oseba, ki še ni dopolnila 14 let), saj je potrebno to področje strogo nadzorovati. V 
preteklosti je bilo na tem področju dosti kršitev. Otrok je oseba, ki ni odgovorna sama zase in 
mogoče v nekaterih primerih otroci ne razumejo, da gre zgolj za reklamo.  
 
Prav tako prepoveduje diskriminacijo, nasilje, kakršnokoli lažno predstavljanje izdelkov, 
izkoriščanje drugih izdelkov in ne dovoljuje kakršne koli izpustitve pomembnih podatkov ali 
zlorabe intelektualne lastnine. Jasno je opredeljeno kdo nosi odgovornost in kdo skrbi za 
nadzor nad kršenjem načel kodeksa. Vendar pa ne omenja, kakšno odgovornost nosi kršitelj in 
kakšna kazen ga lahko doleti. Nič ne govori o podkupovanju ali zaupnosti informacij - npr., 
da reklamna agencija ne sme konkurentu izdati bistva reklame, še preden se le-ta pojavi v 
medijih. 
 
 
 
 
 



 26

Kodeksi podjetij so čedalje bolj pogosti. Vprašanje, ki se ob tem postavlja pa je, ali zaradi 
modernosti ali jih v podjetju dejansko uporabljajo in so jim v pomoč. Primerjala bom dva 
kodeksa - Kodeks poslovanja ITC Group d. o. o. ter Kodeks podjetja Telekom Slovenije d. d. 
 
 
3.5 ANALIZA KODEKSA POSLOVANJA ITC GROUP D. O. O. 
 
3.5.1 OPIS KODEKSA POSLOVANJA ITC GROUP D. O. O. 
 
Kodeks je sestavljen iz sedmih pravil, nazadnje je bil spremenjen 31. 5. 2001, kar pomeni, da 
je relativno nov. ITC Group d. o. o. se ukvarja s poslovnim svetovanjem (Kodeks poslovanja 
podjetja ITC Group d. o. o., 2003). 

1. Podjetje ITC Group d. o. o. bo sprejelo le tiste naloge, za katere so primerno 
izobraženi in usposobljeni. 

2. zavezujejo se, da bodo izdali predračun, preden se bodo lotili naloge. 
3. vse informacije, ki jih bodo dobili od stranke, bodo obravnavali kot poslovno 

skrivnost. 
4. strankam bodo namenjali primerno skrb in pozornost. 
5. stranke lahko od njih pričakujejo  opozorilo ob dejanskem ali morebitnem konfliktu 

interesov. 
6. osebe, ki jih bodo kontaktirali zaradi uspešne izpolnitve nalog, bodo obravnavali s 

spoštovanjem in vljudnostjo. 
7. informacije, ki jih bodo stranke prejele, bodo točne in ne bodo  zavajajoče. 

 
3.5.2 KOMENTAR H KODEKSU PODJETJA ITC GROUP D. O. O. 
 
V primerjavi z drugimi kodeksi lahko rečem, da je ta kodeks eden tistih, ki govorijo o tem, kaj 
ne smemo delati, da ne bomo slabi. Nič pa ne omenja tega, kaj bi lahko storili, da bi bili dobri.  
Objavljen je na internetni strani podjetja, po vsej verjetnosti zato, da bi stranke mislile, kako 
etično se obnaša to podjetje. Vendar če pogledamo kodeks malo podrobneje, vidimo, da je 
napisan zelo splošno in da vsebuje sama taka pravila, ki so že zdaj sprejeta poslovna praksa. 
Tudi če prej v podjetju niso upoštevali teh načel, bi jih slej ko prej morali, če bi želeli 
rentabilno poslovati, drugače bi jih konkurenca izločila, potencialne stranke pa bi se odločale 
za podjetja, ki upoštevajo ta pravila.  
 
Nobeno podjetje naj ne bi sprejelo naloge, za katero ni usposobljeno, če seveda noče dajati 
slabega vtisa in si nakopati slabega imena. Vendar pa je na žalost to relativno pogost pojav pri 
podjetjih v tej panogi. Nekateri njihovi konkurenti bi to pač storili. Če stranka želi predračun, 
ga dobi v vsakem podjetju, če pa jih ne zanima, ga tudi ne bodo podrobno pregledali in 
upoštevali pri svojih odločitvah.  
 
Vse informacije, ki jih dobijo od strank, so po sprejeti praksi že zdaj tajne, če ne jih lahko 
prizadeto podjetje toži. Poleg tega bi morali preprečiti tudi posredovanje strankinih podatkov 
v komercialne namene. Skrb in pozornost naj bi stranki posvečalo vsako podjetje. Če stranke 
ne bi opozorili na konflikt interesov, bi bila stranka zelo nezadovoljna, ko bi se le-ta zgodil in 
po vsej verjetnosti bi podjetje izgubilo to stranko.  
 
Poslovna praksa zahteva, da se do strank obnašamo spoštljivo in vljudno. Tudi za zadnjo 
točko lahko dokažemo, da nima namena doseči, kako biti dober, ampak samo kako ne biti 
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slab. Če bi informacije zavajale, bi se stranke lahko pritožile Uradu za varstvo potrošnikov 
oziroma drugi ustrezni instanci. 
 
Kot smo videli, kodeks tega podjetja ne zahteva od njih ničesar drugega ko to, kar že 
zahtevajo pravila ustaljene poslovne prakse pri nas. Posledično lahko trdim, da bi ta kodeks 
lahko še izboljšali. Samo podjetje se po vsej verjetnosti ne obnaša nič bolj etično od podjetij, 
ki kodeksa nimajo. Možno je, da je to za njih samo poceni reklama.  
 
Zanimivo je tudi dejstvo, da je cel kodeks sestavljen samo iz pravil, kako se obnašati do 
strank - kot da je namenjen potencialnim strankam in ne zaposlenim kot pomoč pri njihovem 
delovanju. Izpustili so napotke, kako naj se obnašajo do konkurentov, zaposleni med seboj, do 
dobaviteljev in drugih interesnih skupin.  
 
Ni predpisano, kako naj se obnašajo v prostem času, ne prepovedujejo diskriminacije, 
podkupovanja in korupcije, poleg tega tudi  ne zahtevajo urejenega videza svojih zaposlenih, 
ne prepovedujejo kajenja, drog in alkohola na delovnem mestu, ne zagotavljajo garancije za 
svoje storitve (oziroma povračila denarja) če je le-ta neustrezna, pozabljajo na varovanje 
okolja, da sploh ne omenjamo donacij, … Nič ne določajo o avtorskih pravicah, dejansko 
gredo lahko njihovi zaposleni delat v drugo podjetje in s seboj vzamejo stranke (če ni v 
pogodbi o delovnem razmerju to bolj podrobno določeno).  
 
In kar je najpomembnejše, nič niso določili, kdo izvaja nadzor nad upoštevanjem teh pravil, ki 
so jih določili in kakšne kazni lahko sledijo, če pride do kršitve. Zato lahko rečem, da bi 
morali ta kodeks še izpopolniti, mogoče s časom in ga postopno uvajati v prakso. Vsak 
začetek je težak, važen je namen in dejstvo, da so začeli razmišljati o etiki, tudi nekaj šteje. 
 
 
3.6 ANALIZA KODEKSA PODJETJA TELEKOM SLOVENIJE D. D. 
 
3.6.1 OPIS KODEKSA PODJETJA TELEKOM SLOVENIJE D. D. 
 
Kodeks Telekoma Slovenije je stopil v veljavo 15. 3. 2003, z njegovo objavo v Uradnem 
glasilu Telekoma Slovenije d. d. S tem kodeksom mora biti seznanjen vsak njihov zaposleni 
in ga s podpisom sprejme kot sestavni del pogodbe o zaposlitvi. Za nadzor nad izvajanjem so 
osebno zadolženi izvršni direktorji ter direktorji sektorjev in poslovnih enot, osebna 
odgovornost pa se prenaša po hierarhiji navzdol do vsakega zaposlenega. Izdan je v obliki 
knjižice. Začne se z uvodom, kjer je  povedano, komu je namenjen, kaj je vizija, poslanstvo in 
glavni strateški cilj podjetja, nato obravnava zaposlene in njihovo delo, nadaljuje z vodenjem 
poslov podjetja. Sledijo poglavja o zasebnem času, kršitvah kodeksa in njegovi veljavnosti 
(Kodeks poslovanja Telekoma Slovenije d. d., 2003). 
 
Pravila, ki so zajeta v poglavju Naši zaposleni in delo: 

1. Odnosi med zaposlenimi temeljijo na spoštovanju, odkritosti, poštenosti, aktivnem 
sodelovanju, komuniciranju in poslušanju ter podpori pri osebnem razvoju in 
napredovanju. Prav tako morajo zaposleni skrbeti za urejeno delovno okolje ter 
primerno osebno urejenost. 

2. Zaposleni morajo biti pošteni, se ravnati po moralnih načelih, spoštovati zakone, 
varovati okolje, zagotavljati enakost ljudi v zaposlovanju ter biti socialno odgovorni. 

3. Pri osebnem vedenju upoštevajo smernice kodeksa in s tem varujejo ugled podjetja, če 
ne, lahko sprožijo disciplinski postopek. 
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4. Če zaposleni izve za nedovoljeno dejanje, mora o tem obvestiti nadrejenega ter 
direktorja kadrovskega sektorja, uprava podjetja pa zagotavlja, da ne bo dovolila 
povračilnih ukrepov ali groženj zaradi posredovanja obvestila. 

5. Delovno okolje mora biti zdravo, varno in produktivno, zavračajo kakršnokoli 
diskriminacijo. Kot nedopustno vedenje smatrajo tudi grožnje, nasilje, posest orožja, 
uporabo snemalnih naprav, če le-te ne dovoli uprava, uporabo oz. posest mamil ali  
alkohola, ki je izjemoma dovoljen v okviru dogodkov, ki jih organizira podjetje. 

6. Dostop do osebnih podatkov o zaposlenih je dovoljen le določenim zaposlenim, ki 
potrebujejo te podatke pri svojem delu ter organom, pooblaščenim z zakonom. Vsi pa 
morajo te podatke skrbno varovati. 

7. Za lastnino podjetja (tako osnovna sredstva kot tudi intelektualno lastnino in poslovne 
skrivnosti, …) so zaposleni osebno odgovorni. Biti morajo pozorni na kakršenkoli 
poskus odtujitve lastnine ter to sporočiti nadrejenemu oziroma kadrovskemu 
direktorju. Materialna osnovna sredstva je dovoljeno uporabljati samo za vodenje 
poslov Telekoma Slovenije d. d., prav tako kot tudi njihove informacijske in 
komunikacijske sisteme - priključke na internet. Neprimerno je obiskovati strani o 
spolnosti, ali tiste, ki zagovarjajo nestrpnost do drugih. Jasno je tudi opredeljeno, 
katere informacije so zavarovane (tiste, ki podjetju omogočajo konkurenčno prednost 
na trgu) in katere zaupne. Da ne bi prišlo do nenamernega razkritja zaupnih podatkov, 
se zaposleni o tem ne smejo pogovarjati z nepooblaščenimi osebami, družinskimi člani 
in prijatelji, tudi ne na javnih krajih, npr. po mobilnem telefonu. Vsakega, ki ga 
zanimajo podatki o podjetju, morajo za to nepooblaščeni zaposleni napotiti k njihovi 
službi za odnose z javnostmi. Vse zavarovane informacije so dolžni uporabljati 
izključno v zvezi s poslovanjem in v korist Telekoma Slovenije d. d. Pravice iz 
naslova intelektualne lastnine, ki jih ustvari zaposleni in s sredstvi podjetja so v lasti 
Telekoma, razen če ni s pogodbo določeno drugače. Ob prekinitvi delovnega razmerja, 
ne glede na razlog, mora bivši zaposleni vrniti vso lastnino podjetja, vključno z 
dokumenti in mediji. Zaupne informacije mora varovati tudi po prenehanju delovnega 
razmerja. Podjetje  ohrani lastništvo nad intelektualno lastnino, ki jo je ustvaril 
zaposleni v času ko je bil zaposlen pri Telekomu Slovenije d. d. Zoper osebo, ki 
zlorabi lastnino podjetja, uvedejo pravni postopek za preprečitev škode in 
uveljavljanje odškodninske in osebne odgovornosti. 

8. Vse informacije (notranje - kilometrina in zunanje - finančna poročila), ki jih pridobijo 
in sporočijo morajo biti natančne in resnične. 

 
Pri poglavju o vodenju poslov priporočajo poleg temeljnih načel, ki so poštenost, vestnost, 
strokovnost in spoštovanje dobrih poslovnih običajev: 

1. Izogibati se morajo zavajanju strank z lažnimi navedbami, vse morebitne nesporazume 
pa so dolžni pojasniti. Iz tega izhajata poštenost in zaupanje. 

2. Pri izbiri dobavitelja morajo biti nepristranski in delovati v smislu dobrega gospodarja. 
Upoštevati morajo tudi Pravilnik o načinu naročanja blaga, gradenj in storitev. Cene 
dobaviteljev so zaupne. Izogibati se morajo dvostranskemu poslovanju - nakup od 
nekega dobavitelja namreč ne sme biti pogojen z njegovim nakupom pri Telekomu 
Slovenije d. d. 

3. Pri konkuriranju na telekomunikacijskem področju je dovoljeno spremeniti cenovne in 
storitvene pogoje le, če so le-ti odobreni na ustrezni ravni vodstva. Izogibati se morajo 
tudi neresničnim in zavajajočim izjavam o konkurentih, saj želijo prodajati svoje 
storitve na osnovi njihovih lastnosti in kakovosti. 

4. Zaradi pogostih poslovnih odnosov je posamezno podjetje lahko njegov konkurent in 
hkrati uporabnik, ali dobavitelj in uporabnik. Vsak posamezen odnos morajo razumeti 
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in temu primerno tudi ravnati. Pri poslovanju s komplementarnimi tretjimi strankami 
(poslovni partnerji in svetovalne agencije) se držijo smernic za poslovanje z njimi. V 
odnosih s konkurenti morajo biti še posebej previdni in upoštevati ustaljene postopke. 
Jasno so navedene teme, o katerih se je prepovedano pogovarjati s konkurenti - npr. 
cenovna politika, pogodbeni pogoji, načrti, zaloge itd. 

5. Pridobivanje informacij na primeren način o drugih pravnih osebah je del normalne 
poslovne dejavnosti, vendar so načini pridobivanja informacij omejeni. Prepovedani 
so nezakoniti načini, kot je npr. zaposlovanje njihovih delavcev, ... Vse tovrstne 
informacije pa morajo biti ustrezno varovane. 

6. Paziti morajo, da se izognejo obtožbam o nezakoniti prisvojitvi ali zlorabi informacije, 
ki pripada drugemu, zato se morajo, preden informacijo sprejmejo, pisno dogovoriti o 
pogojih njene uporabe. Sektor za informatiko je odgovoren za poenotenje in 
posodabljanje programske opreme in dosledno uporabo licenčnih pogodb za to 
programsko opremo, sektor za kadrovske zadeve pa za izvajanje šolanja za uporabo te 
opreme. Pri uporabi morajo upoštevati veljavno zakonodajo, interne akte, ter ravnati 
kot dober gospodar. Napisana so tudi pravila, ki jih mora uporabnik upoštevati - npr.: 
varovati mora uporabniška gesla, izvajati mora računalniško protivirusno zaščito, ne 
sme zaganjati računalniških igric ali obiskovati škodljivih internetnih strani, itd.   

7. Dosledno morajo ravnati pri uporabi blagovnih znamk, imen in simbolov ter pri tem 
upoštevati pravila priročnika celostne grafične podobe Telekoma Slovenije d. d. in 
priročnike hčerinskih enot. Pri nejasnostih se obrnejo na direktorja pravne pisarne. 

8. Sprejemanje ali dajanje podkupnin je nedopustno. Z dovoljenjem nadrejenega 
zaposleni lahko sprejme poslovne ugodnosti, kot so poslovna kosila, izobraževanje 
itd., če so izdatki razumni in niso v nasprotju z zakonom ali običajno poslovno prakso. 
Zaposleni, njihovi partnerji in širši družinski člani ne smejo sprejemati ali zahtevati 
denarja oziroma darila od Telekomovega kupca ali dobavitelja. Sprejmejo pa lahko  
darila simbolne vrednosti. Darila nad zakonsko določeno vrednostjo morajo prikazati 
v obrazcu za izmero dohodnine. Če pride darilo na dom, v pisarno, ali pa dobijo 
ponudbo zanj, morajo o tem obvestiti nadrejenega ter kadrovskega direktorja, darilo pa 
vrniti. Ne smejo sprejeti nobenega honorarja za napotila k tretjim strankam. Prav tako 
ni dovoljeno obdarovanje ljudi z namenom vplivanja na razmerje te organizacije do 
Telekoma Slovenije d. d. Izročajo lahko le darila simbolne vrednosti, če pa le-ta 
presežejo določeno vrednost, je Telekom dolžan obračunati in odvesti akontacijo 
dohodnine. Ne smejo dajati daril vladnim uslužbencem, če bi se to lahko razumelo kot  
poskus vpliva na razmerje do Telekoma. Izkoriščanje Telekomovih površin v politične 
namene ni dovoljeno. V vsaki pogodbi mora biti prisotna tudi antikorupcijska 
klavzula; le-ta določa da je v primeru korupcije pogodba neveljavna. 

9. Pri pravnih vprašanjih se morajo zaposleni obrniti na nadrejenega ali direktorja pravne 
pisarne. Telekom Slovenije d. d. svoje storitve ponuja vsem pod enakimi pogoji zaradi 
spoštovanja zakonov o konkurenci. Pri uvozu upoštevajo uvozne predpise in zahteve 
pri mednarodnem poslovanju. Upošteva tudi vse zakone o varovanju okolja, pri tem pa 
si prizadevajo doseči vodilno mesto na področju varovanja okolja. Pri prodaji storitev 
javnemu sektorju spoštujejo zakon o javnih naročilih. Pri lobiranju v korist podjetja 
morajo predhodno dobiti dovoljenje uprave, razen če gre samo za običajne 
marketinške dejavnosti in ne za vplivanje na zakonodajo ali izdajanje predpisov. 

 
Temu sledi poglavje o zasebnem času: 

1. Zasebni čas je stvar posameznika, vendar pa lahko pride do nasprotovanja interesov, 
če dajejo zaposleni prednost lastnim interesom na račun interesov podjetja. Biti 
morajo popolnoma lojalni. V pomoč so navedene najpogostejše vrste konfliktov: brez 
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dovoljenja uprave ni dovoljeno pomagati konkurentu niti kot honorarni delavec, 
svetovalec ali član uprave. Zaposleni se ne smejo ukvarjati z dejavnostmi, ki so v 
nasprotju z interesi podjetja in njegovih hčerinskih družb - ne smejo tržiti izdelkov ali 
storitev na komercialni osnovi, ki so konkurenčni potencialni ali trenutni ponudbi 
podjetja. Glede tega se lahko obrnejo na nadrejenega, kadrovskega direktorja ali 
direktorja pravne pisarne ter skupaj ugotovijo, ali bo neka dejavnost konkurirala 
Telekomu Slovenije d. d. Zaposleni in njihovi ožji družinski člani ne smejo biti 
dobavitelji podjetju, ga predstavljati, delati zanj ali biti član uprave dobavitelja. V 
prostorih podjetja ali med delovnim časom ni dovoljeno izvajati del za druge 
organizacije oziroma iskati tako delo ter za to uporabljati sredstev podjetja. Zaposleni 
ne smejo imeti finančnih interesov v nobenem podjetju, ki posluje s Telekomom ali je 
njegov konkurent. Prav tako odsvetujejo izkoriščanje morebitne opcije za nakup 
vrednostnih papirjev od podjetij, ki so njihovi poslovni partnerji, če je bila opcija 
ponujena zaradi njihove zaposlitve na Telekomu Slovenije d. d. 

2. Prepovedana je neustrezna uporaba internih informacij v finančno korist zaposlenih. 
Navedeni so tudi primeri takih informacij in nasveti, kako se njihovi neustrezni rabi 
lahko izognejo – npr. ne kupujejo oziroma prodajajo delnic dokler ni informacija 
javna. 

3. Pri morebitnem javnem delovanju morajo zaposleni jasno povedati, da so zaposleni pri 
Telekomu, da ne bi prišlo do nasprotovanja interesov, če se tega ne bi vedelo. 

4. Razen če zahteva zakon, Telekom Slovenije d. d. ne bo plačal svojih zaposlenih za čas 
namenjen javnemu delu. Vendar je dovoljeno za ta čas vzeti neplačan dopust, če 
nadrejeni odobri odsotnost, za politično dejavnost pa lahko porabijo tudi letni dopust. 
Ko govorijo v javnosti o političnih vprašanjih morajo nastopati kot posameznik in ne 
kot zaposleni pri Telekomu Slovenije d. d. 

5. V primeru, ko je bližnji družinski član zaposlen pri konkurentu ali dobavitelju 
Telekoma Slovenije d. d., ali to postane, se je zaradi varnosti, zaupnosti in 
nasprotovanju interesov priporočljivo pogovoriti z nadrejenim. Pri tem pa morajo 
upoštevati različne faktorje - razmerje med podjetjema, odgovornosti obeh zaposlenih 
itd., kar lahko v izjemnih primerih pripelje do spremembe na delovnem mestu ene od 
oseb. 

 
Za  kršenje kodeksa zaposleni disciplinsko in odškodninsko odgovarjajo Telekomu Slovenije 
d. d., v primerih najhujših kršitev jih Telekom lahko tudi odpusti. 
 
3.6.2 KOMENTAR H KODEKSU PODJETJA TELEKOM SLOVENIJE D. D. 
 
Ta kodeks upošteva tako rekoč vse - s kom se lahko pogovorijo, če se zaposleni znajde v 
konfliktni situaciji, kakšno odgovornost ima posameznik, kaj lahko in česa ne sme storiti, tako 
v prostem času kot tudi pri vodenju poslov ter njihovem delu, kakšne so kazni za kršitve in 
kdo izvaja nadzor. Zavedajo se pomena varovanja okolja, škode, ki jo lahko povzroči 
diskriminacija, razkritje tajnih informacij ali korupcija samemu ugledu podjetja. Tudi sami 
zaposleni morajo paziti na svoj ugled. Obravnava tako avtorske pravice, kot tudi lastninske 
pravice.  
 
Obdelana so vsa področja, pripravi kodeksa so posvetili veliko časa in pozornosti. Mogoče je 
že preveč podrobno napisan in s tem preobširen, kajti če želijo, da se bodo zaposleni po njem 
ravnali, morajo le-ti vedeti, kaj kodeks od njih zahteva. Po nekaj letih lahko to že pozabijo, 
razen če bo njihova poslovna kultura usklajena s kodeksom.  
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Vsa ta pravila in napotki morajo zaposlenim priti v kri, naučiti se morajo z njimi živeti. Vse to 
pa se začne z zgledom osebe na vrhu hierarhične lestvice, ki si mora kljub svoji 
obremenjenosti z drugimi problemi in odločitvami vzeti čas za etična vprašanja in vsem 
pokazati, kako pomemben je ta del v uspešni celoti podjetja. In Telekomu Slovenije d. d. naj 
bi to uspelo, saj so z pomočjo kodeksa tudi dosegli boljši poslovni rezultat. 
 
 
3.7 PRIMERJAVA OBRAVNAVANIH KODEKSOV 
 
Kodeks Društva državnih tožilcev Slovenije je pisan dokaj na splošno, saj se nanaša na 
stroko. Člani nosijo le moralno odgovornost, tako za moralno, kot tudi za ekonomsko škodo, 
ki jo povzročijo. Zanimiv je tudi člen, ki omenja stalno učenje. Tega nisem zasledila v 
nobenem izmed primerjanih kodeksov. Kodeks novinarjev Republike Slovenije se tudi nanaša 
na stroko, vendar je v primerjavi s Kodeksom Društva državnih tožilcev Slovenije bolj 
podrobno napisan. Vsebuje jasne napotke kako se mora novinar obnašati, kaj naj bi in česa ne 
bi smel početi. Točno je definirano, kdo obravnava kršitve kodeksa, kazni pa niso predpisane. 
 
Oba primerjana mednarodna kodeksa, tako Mednarodni kodeks za pospeševanje prodaje, kot 
tudi Mednarodni kodeks ekonomske propagande, sta dobro napisana. Zavedati se moramo, da 
ju je potrebno v vsaki državi prilagoditi posebnostim, ki tam veljajo. V obeh kodeksih je 
določeno, kdo izvaja nadzor nad upoštevanjem kodeksa, vendar ne omenjata kazni, ki lahko 
doletijo kršitelja. Mednarodni kodeks ekonomske propagande vsebuje med drugim tudi zelo 
koristne smernice za reklamiranje izdelkov, ki so namenjeni otrokom.   
 
Kodeks podjetja ITC Group d. o. o. je med drugim zelo kratek. Sestavljen je iz sedmih pravil, 
ki govorijo kupcu, kaj lahko in česa ne sme storiti zaposleni v tem podjetju, da ne bodo 
neetični. Nič ni omenjeno o izvajanju kontrole uresničevanja kodeksa ter možnih kaznih. Po 
drugi strani pa je Kodeks podjetja Telekom Slovenije d. d. pisan zelo podrobno. Sestavljen je 
tako iz pravil, kaj lahko zaposleni storijo, da bodo še bolj etični, kot tudi iz členov, ki 
prepovedujejo določena dejanja, da ne bodo neetični. Ta kodeks obravnava različna področja, 
s tem da določa tudi h komu se lahko posameznik v določeni dilemi obrne. Vsak zaposleni v 
Telekomu Slovenije d. d. mora podpisati, da je seznanjen s kodeksom. Določeno je tudi, kdo 
izvaja nadzor nad uresničevanjem kodeksa, ter kakšne so možne kazni za neupoštevanje 
pravil in predpisov.  
 
Ugotovili smo, da so kodeksi različni po vsebini in tudi glede na to, komu so namenjeni. Na 
njih vpliva specifičnost podjetja, okolja, itd. Kodeks, ki velja za združenje, je nujno drugačen 
od kodeksa z mednarodno veljavo in kodeksa, ki velja za posamezno podjetje. Kodeksi 
združenj imajo neka splošna, dokaj široko opredeljena pravila obnašanja. Določeno imajo tudi 
odgovornost in kdo izvaja nadzor nad upoštevanjem teh pravil. Mednarodni kodeks je 
namenjen samo eni aktivnosti, ki jo lahko izvaja katero koli podjetje, ki naj bi pri tem 
upoštevalo dokaj podrobno opredeljeno dopustno vedenje. Za vse druge aktivnosti podjetja 
lahko posamezno podjetje sestavi svoj kodeks. Le-ti so v praksi vse pogostejši.  
 
Koliko nek kodeks določa vedenje, je odvisno od tega, kako podrobno je napisan in kako 
resno so avtorji kodeksa vzeli to nalogo. Nujna za resnično delovanje po smernicah kodeksa 
je podpora ravnateljev ter skladnost s podjetniško kulturo. Kodeksi morajo odsevati splošno 
poslovno prakso in temeljne družbene vrednote. Namenjeni naj bi bili zaposlenim, in sicer kot 
pomoč v etičnih dilemah ter kot napotek za izogibanje neetičnemu vedenju. Pomembno je 
tudi, da zaposleni vedo, kaj so možne posledice neupoštevanja pravil obnašanja. Vsebovali 
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naj bi več področij, kar naj bi bilo skupno vsem kodeksom. Seveda nimajo vsi kodeksi 
upoštevanih vseh postavk, vendar pa se kodeksi največkrat nanašajo na: 

• samo obnašanje zaposlenih do lastnega podjetja in sodelavcev, kot npr. spodbujanje k 
večjim dosežkom, spoštovanje lastnine podjetja, osebni ugled in videz; 

• obnašanje zaposlenih do konkurentov - npr. tajnost informacij; 
• obnašanje zaposlenih do kupcev - npr. resničnost informacij, kakovost izdelkov ali 

storitev, spoštovanje, tajnost osebnih podatkov; 
• obnašanje do dobaviteljev in drugih poslovnih partnerjev, kot npr. podkupovanje, 

zaupnost informacij, sprejemanje in dajanje daril, nepristranskost; 
• biti dober državljan npr. donacije, ekologija, korupcija in podkupovanje, lobiranje. 
 

Poleg tega lahko podjetje vključi tudi druga pravila, ki se jim zdijo pomembna. Vsak kodeks 
mora biti drugačen. V primeru, da je zgolj kopiran od nekega drugega podjetja, se po vsej 
verjetnosti v praksi ne bo obdržal v podjetju, ki ga je kopiralo. Prilagojen mora biti klimi in 
kulturi podjetja, njihovi dejavnosti in ustrezati splošno veljavnim predpisom družbe. 
Pomembno je tudi, da že od malega živimo z etiko, jo spoznamo, da dobimo občutek za 
moralo. Mogoče bi morali glede tega tudi kaj spremeniti v našem šolskem sistemu. Vplivni 
ljudje bi morali dajati zgled, vsaka kršitev pa naj bi bila na primeren način kaznovana. Če ni 
dejanskih posledic za kršitelja, zakaj bi bil etičen, če se mu v določeni situaciji bolj splača 
neetičnost? 
 
 
 
 
SKLEP 
 
Etika je kot drevesni sok - če ga drevo ima, se lahko uspešno razvija in napreduje, če pa ga 
primanjkuje, se drevo suši in odmira, čeprav mogoče še stoji. Biti etičen je pomembno za naš 
obstoj, za prihodnje generacije in bolj polno življenje. Nekateri se tega že zavedajo in se temu 
primerno obnašajo, drugi o tem samo govorijo, spet tretji o etičnosti nočejo niti slišati. 
 
Dejansko se dandanes vse več govori o etiki, med drugim tudi poslovni. Na dan prihajajo 
zgodbe o neetičnem delovanju in taka podjetja dobijo v očeh javnosti negativen pečat. V 
nasprotju s tem je dejstvo, da je neko podjetje etično, reklama v pozitivnem smislu. Načinov, 
kako to doseči, je več. V zadnjem času se tudi pri nas podjetja vse pogosteje odločajo za 
kodekse. 
 
Kot smo videli, so kodeksi podjetij lahko zelo različni - sestavljeni iz nekaj splošnih pravil, ki 
že tako ali tako veljajo v poslovnem svetu, brez kazni za kršitelja, ali pa so pisani zelo 
podrobno, z vsemi detajli, kaj se sme in kaj ne, na koga se lahko zaposleni v primeru dileme 
obrne, z določili o nadzoru in morebitnimi kaznimi. Vprašanje, ki se nam pri tem postavlja je, 
ali sta obe podjetji etični. Lahko da, lahko ne. To se bo čez čas izkazalo v praksi, ko bo družba 
sama izločila neetične, ali pa bodo le ti sami ugotovili, da je na dolgi rok ceneje, če si etičen. 
Kazni za neetična dejanja so ponavadi visoke; od tožb, odškodnin, odpuščanj in vse do 
uničenega dobrega imena podjetja, ki ga je zelo težko pridobiti nazaj.  
 
Odvisno je tudi, ali v podjetju poskrbijo za prenos kodeksa v prakso. Ponavadi se to najlažje 
naredi z zgledom vodilnega managementa in ljudi, ki imajo v podjetju vpliv. Vsako podjetje, 
ki ima kodeks, mora paziti, da to ni zgolj kopija kodeksa nekega drugega podjetja. Z njim si 
seveda lahko pomaga, saj na koncu delujeta v istem okolju in družbi, kar pomeni, da za oba 
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veljajo ista načela, kaj je etično in kaj ne v tej družbi, vendar pa mora kodeks tudi prilagoditi 
dejavnosti in procesom ki jih izvajajo, podjetniški kulturi in svojim zaposlenim. Problem se 
lahko pojavi, če neko podjetje deluje mednarodno in se prepričanja o tem, kaj je etično 
dovoljeno in kaj ne, od države do države razlikujejo. Tako podjetje se pač mora pri svojem 
poslovanju prilagajati. 
 
Kodeksi naj bi bili v pomoč zaposlenim pri njihovih etičnih dilemah, vendar nekateri ne 
služijo svojemu namenu. Po vsej verjetnosti gre v takem primeru samo za zastonj reklamo ali 
modno muho, ne pa za dejanski poskus povečevanja etičnosti. Kodeksi so seveda lahko tudi 
nekaj vmes med tema primeroma - ne tako splošni in ne tako popolni. 
 
Po drugi strani pa lahko kodekse delimo tudi po njihovem namenu; nekateri kodeksi so 
sestavljeni samo iz pravil, ki prepovedujejo določena dejanja, z namenom, da ne bi bilo 
podjetje, organizacija, združenje neetično. Druga vrsta kodeksov pa vsebuje pravila oziroma 
napotke, kako ravnati, da bi bili še bolj etični. 
  
Ne smemo zanemariti dejstva, da obstajajo kodeksi tudi za določene aktivnosti, za združenja 
itd. Ti so se pri nas uveljavili prej kot kodeksi podjetij. Razlog je verjetno v tem, da je 
obstajala potreba, da se pravila za delovanje ljudi, ki se ukvarjajo z neko dejavnostjo ali ljudi, 
ki pripadajo nekemu združenju, poenotijo. Če pride do kršitve smernic, temu sledi ustrezna 
kazen. Zelo težko je med seboj primerjati kodekse podjetij, mednarodne kodekse ter kodekse 
združenj oziroma poklicev. Imajo sicer neke skupne značilnosti, vendar pa so si med seboj 
tudi zelo različni. 
 
Ali se bodo kodeksi v naših podjetjih zares uveljavili ali pa bodo zgolj modna muha, je 
odvisno od nas - tistih, ki sestavljamo to družbo - če bomo ta pravila sprejeli, se po njih 
ravnali ter bili pripravljeni kaznovati tiste, ki jih kršijo. 
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PRILOGE 
 

PRILOGA 1:  
KODEKS DRUŠTVA DRŽAVNIH TOŽILCEV SLOVENIJE 
 

1. Kodeks Društva državnih tožilcev Slovenije izraža voljo in željo članov o zakonitem, 
pravičnem, poštenem in humanem ravnanju pri njihovem delu in nalogah. 

2. Delovanje državnih tožilcev predstavlja varovanje osnovnih človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin. Pri zaščiti zakonitosti so dolžni varovati človekovo dostojanstvo 
in njegovo osebnost. 

3. Državni tožilec je moralno odgovoren, če je njegovo ravnanje v nasprotju s kodeksom. 
Za zakonito in pošteno delo je upravičen do podpore predpostavljenih in celotne 
tožilske organizacije. 

4. Pri delu je poleg zaveze ustavi in zakonu dolžan upoštevati tudi moralna in etična 
načela sodobne družbe, ki določajo vlogo tožilca v sistemu države. 

5. Kadar se od državnega tožilca zahteva izvršitev naloge, ki nasprotuje zakonu ali 
njeegovim pooblastilom, je dolžan izvršitev take naloge odkloniti. Zato mu za to tudi 
ni možno izrekati disciplinskih ali drugih sankcij. 

6. Državni tožilec skrbi pri opravljanju dela, kot v zasebnem življenju, za varovanje in 
utrjevanje ugleda, tako njegovega lastnega kot tožilske organizacije. Pri svojem delu 
je načelen in odločen, pri stiku z državljani in drugimi organi pa vljuden. Zase ali 
drugega ne zahteva nobenih privilegijev in je nedovzeten do vseh oblik podkupovanja.    

7. Državni tožilec sprejema javnost kot obliko nadzora nad njegovim delom.  Upravičen 
pa je javnost opozoriti v primerih neposrednega ali posrednega vmešavanja 
nepristojnih organov ali državljanov v konkretne zadeve. 

8. Strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in širjenje znanj je stalna naloga vseh 
članov. Društvo skrbi za stalno organizacijo ustreznih oblik pridobivanja dodatnih 
znanj.   

9. Državni tožilci se lahko združujejo v sindikalna, strokovna in druga podobna 
združenja v državi in tujini. Profesionalno ravnanje državnega tožilca mora biti 
neodvisno od njegove politične in svetovno nazorske opredelitve. S svojim ravnanjem 
podpira zakonitost in ščiti temeljne svoboščine državljanov. 

10. Državni tožilec varuje poklicno tajnost postopka v vseh fazah, tudi potem, ko zapusti 
službo. Pri svojem delu je ustrezno diskreten, tudi pri informiranju javnosti. 

11. Odnosi med člani društva temelje na medsebojnem spoštovanju, vzajemni in solidarni 
pomoči, kolegialnosti, strpnosti, iskrenosti, medsebojnemu zaupanju in dostojanstvu. 

12. Državni tožilec lahko opravlja samostojno znanstveno in pedagoško delo, javno delo 
na publicističnem področju ter v kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih podobnih 
organizacijah. Pri tem ne sme uporabljati podatkov, ki so vezani na varovanje uradne 
tajnosti, in zlorabljati svojega vpliva in položaja. 

13. Moralno odgovornost za kršitve kodeksa ugotavlja častno razsodišče društva.  
Postopek pred razsodiščem se začne na pobudo državljana, predstojnika sindikata, 
člana društva.  Častno razsodišče šteje tri člane. O svojem delu sprejme častno 
razsodišče poslovnik.  Častno razsodišče odloča na javnih sejah in sprejema svoja 
stališča skladno s kodeksom. 

14. Razsodišče se pri odločanju ravna po določbah skrajšanega postopka, določenih v 
zakonu o kazenskem postopku.  V postopku razsodišče ugotavlja kršitve načel 
kodeksa in izreka ustrezne sankcije.  Ob upoštevanju teže kršitve lahko izreče sledeče 
sankcije: 
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 a. opomin 
      b. javni opomin 
      c. javni opomin in izključitev iz društva 
15. Zoper pismeno odločbo razsodišča se v zakonitem roku lahko pritoži tako član   

društva, ki mu je bila izrečena zaradi kršitve ustrezna sankcija, kakor predlagatelj 
postopka. O pritožbi odloča na drugi stopnji izvršni odbor društva. 

16. Člani društva sprejmejo kodeks na zboru društva in se zavežejo po njem ravnati.  
Kodeks stopi v veljavo z dnem razglasitve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 3

PRILOGA 2:  
KODEKS NOVINARJEV REPUBLIKE SLOVENIJE 
 

1.) Novinarjeva temeljna obveznost je resnično in neponarejeno obveščanje javnosti. 
Novinar poroča kot očividec ali na osnovi dejstev in dokazil znanega porekla. 
Izpuščanje bistvenih in novinarju znanih dejstev, prikrivanje in zapiranje informacij 
ali ponarejanje dokumentov so v nasprotju s kodeksom. Norma resničnosti velja za 
besedilo, sliko in zvok. Nesprejemljiva je zloraba z rezanjem, montažo, ali na način, ki 
ponareja bistvo vira. Novinarjeva pravica je, da neovirano zbira in posreduje 
informacije in da obvešča o primerih, če ga pri tem nezakonito in neutemeljeno 
ovirajo. 

1.1) Predvolilno obdobje- Objektivno in koristno za svobodo obveščanja ter 
uravnoteženo lahko novinarji s predvolilnih zborovanj sporočajo tudi tista stališča, 
s katerimi se ne strinjajo. To velja tudi za oglase, ki jih varuje svoboda tiska. 

1.2) Sporočila za tisk - Sporočila za tisk in javnost, ki jih izdajajo oblasti, stranke, 
društva in druga interesna združenja, je treba posebej označiti, zlasti kadar niso 
uredniško obdelana. 

 
2.) Informacije v sliki in besedi, namenjene objavi, je dolžan novinar skrbno preveriti, 

njihova predelava, naslovi in podnapisi ne smejo potvarjati vsebine, nepotrjene vesti, 
govorice in ugibanja je treba v tem smislu označiti. Primerno morata biti označeni tudi 
simbolna in arhivna slika. Plagiat je nezdružljiv z novinarskim kodeksom. 

2.1.) Objavljanje anket javnega mnenja - Kodeks priporoča objavljanje raziskovalnih 
metod: števila anketiranih, čas ankete in naročnika raziskave. 
2.2.) Simbolna ilustracija- Kadar je mogoče ilustracijo razumeti kot verodostojen 
posnetek, čeravno temu ni tako, je priporočljivo s pojasnilom dopolniti: 

• Nadomestno ali pomožno ilustracijo, 
• Stilizirano ilustracijo (umetniško vizualizacijo besedila), 
• Fotomontažo ali druge spremembe izvirnika. 

      2.3.) Napovedi ali izvlečki- Uredništva, ki objavljajo napovedi vsebin ali izvlečke 
člankov, so dolžna zagotoviti, da krajšave ali dopolnila ne spreminjajo pomena izvirnika in ne 
dopuščajo napačnih sklepov. 
2.4.) Intervju- Intervju je novinarsko neoporečen, ko je prizadeti odobril končno verzijo. V 
primerih, ko avtorizacija časovno ni mogoča, mora intervjuvanec nedvoumno vedeti, da bodo 
njegove izjave objavljene v obliki intervjuja. Ustni ali pisni intervju v takšnih okoliščinah ni 
zgolj vest, marveč avtorsko-pravno zaščiteno delo, zlasti kadar je besedilo oblikovano v obliki 
navedb. Če je tako osebnostno značilen intervju v celoti ali v bistvenih delih ponatisnjen ali 
povzet, je treba navesti vir. Pri posrednem povzetku bistvenih misli z lastnimi besedami terja 
novinarska čast navedbo vira. 
2.5.) Embargo - Časovno določen rok, pred katerim ni dovoljena objava posameznih vesti, je 
strokovno sprejemljiv le, če je v korist informiranja. Embargo je v načelu prostovoljen 
dogovor med virom in mediji. Spoštovanje embarga ima smisel le, če gre za strokovno 
utemeljen razlog: besedilo še ne prebranega govora, vnaprej poslano poslovno poročilo, 
informacija o dogodku, ki se bo zgodil (zborovanje, sklepi, slovestnosti, ...). Embarga ni 
primerno uporabljati v reklamne namene. 
2.6.) Pisma bralcev 

• Omogočiti je treba objavo pisem bralcev, ki po obliki in vsebini ustrezajo izražanju 
mnenj in s tem oblikovanju javnega mnenja. 

• Pismo bralcev je jasno označen dopis za javno objavo. V primeru dvoma se je urednik 
dolžan posvetovati z avtorjem. 
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• Praviloma je pismo bralca objavljeno s polnim avtorjevim imenom in priimkom. Samo 
v izjemnih primerih, znanih uredništvu, je mogoče pismo bralca podpisati s kraticami 
ali drugače. 

• Zakonske omejitve glede kaznivih dejanj veljajo tudi za objavo pisem bralcev. Tudi 
zanje odgovarja odgovoren urednik. 

• Objava potvorjenih pisem bralcev zavaja javnost in je nezdružljiva z novinarskim 
kodeksom. Kadar obstaja dvom o identiteti pisca, jo je urednik dolžan preveriti. 

• Če vsebuje pismo bralca trditve in podatke o tretjih, ima prizadeti pravico do 
odgovora.  

• Neodtujljiva človekova pravica je, da ni mogoče krajšati ali spreminjati pisem bralcev 
brez soglasja avtorja. Krajšava je mogoča samo v primeru, če vsebuje rubrika stalno 
priporočilo o dolžini in vnaprej objavljeno napoved uredništva, da bo predolge 
prispevke krajšalo in ne bo spremenilo pomena. 

 
3.) novinar je dolžan ločevati informacijo in komentar. Razvidna mora biti razlika med 

poročilom o dejstvih in komentarjem. 
 
4.) Informacijo ali trditev, za katero se izkaže, da je napačna, mora novinar, ki jo je 

objavil- ali njegovo uredništvo- nemudoma in samoiniciativno ter v primerni obliki 
popraviti. 

4.1.) Popravek- Popravek mora nedvoumno izpričati, da je bila predhodna informacija v 
celoti ali delno napačna. Zato se popravek obvezno sklicuje na poprejšnjo objavo. 
Popravek je obveznost uredništva, ki je ni moč obiti z morebitno objavo bralčevega 
pisma. 
 
5.) V nasprotju s kodeksom je uporaba nezakonitih in nepoštenih sredstev pri zbiranju 
informacij, dokaznih gradiv in slik. 
5.1.) Novinar se pri opravljanju svojega dela predstavi in na zahtevo izkaže tudi z 
novinarsko izkaznico. Nezdružljivo s kodeksom je potvarjanje identitete. 
5.2.) Raziskovanje - Raziskovanje je legitimno sredstvo publicističnega delovanja. Pri tem 
je treba upoštevati omejitve, ki jih vsebujejo Ustava, zakoni in spoštovanje človekove 
časti. Morebitni javni interes ne opravičuje kaznivih in nemoralnih oblik novinarskega 
raziskovanja. V primeru nesreč in katastrof ima reševanje žrtev in ogroženih prednost pred 
pravico obveščanja javnosti. 
 
6.) Novinar je dolžan spoštovati zaupnost, ki jo je zahteval vir informacije. Novinar 
spoštuje poslovno skrivnost, sme zavrniti pričevanje in ima pravico, da ne razkrije vira 
informacij. 
6.1.) Zaupnost - Zaupnost je dolžan spoštovati vselej, razen če je informacija sestavina 
načrta za kaznivo dejanje in obstaja zakonska obveznost za prijavo. 
6.2.) Obveščevalna dejavnost - Kdor se kot novinar ukvarja z obveščevalno dejavnostjo, 
škodi verodostojnosti poklica in funkciji publicistike. 
6.3.) Ločitev novinarskega in političnega delovanja- Če prevzame novinar vodilno 
funkcijo v strankah in organih oblasti, je priporočljiva jasna ločnica med poklicnim in 
političnim udejstvovanjem. Za ugled in verodostojnost novinarstva je koristno, da pride v 
takšnih primerih za čas opravljanja političnih funkcij do mirovanja poklicnega 
novinarskega delovanja. Tako se je mogoče izogniti občutku dvojne lojalnosti oziroma 
odvisnosti. 
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7.) Nezdružljivo z novinarskim kodeksom je akviziterstvo, sprejemanje podkupnine, ali 
objavljanje informacij v korist zunanjega naročnika. Reklamna sporočila in oglasi morajo 
biti nedvoumno in razpoznavno ločeni od novinarskih sporočil. 
7.1.) Ločitev novinarskih sporočil in oglasov - Oglasi in plačana besedila se morajo ločiti 
od sporočil v duhu tega kodeksa po obliki, vsebini in pristopu. Če obstaja kakršen koli 
dvom, je treba nedvoumno pripisati oziroma opozoriti, da gre za oglas. 
 
8.) Novinar varuje človekovo osebnost in njegovo intimo pred neupravičenim in 
senzicionalističnim razkrivanjem v javnosti. Posebno je pozoren, ko poroča o nesrečah, 
družinskih tragedijah, boleznih, otrocih in mladoletnikih. Kadar obvešča s področja 
pravosodja, upošteva, da nihče ni kriv, dokler ni pravnomočno obsojen. Nezdružljivo s 
kodeksom je poveličevanje zločina, terorizma, nasilja in nečlovečnosti. 
8.1.) Omemba imen, objava slik - Omemba imen in objava slik storilcev in žrtev v 
poročilih o nesrečah in sodnih postopkih načelno nista upravičeni. Vselej je treba razsoditi 
med interesom javnosti in pravico posameznika. Posebno zaščito zaslužijo žrtve napadov 
in zločinov, kakor tudi svojci inkriminiranega storilca. 
8.2.) Jubileji - Objava o jubilejih osebnosti, ki ne opravljajo izpostavljenih javnih funkcij, 
je po pravilu dopustna le s soglasjem prizadetega. 
8.3.) Bolezen - Telesne in psihične bolezni ali okvare so neodtujljiv del človekove intime 
in po pravilu niso predmet novinarskega poročanja z navedbo imen. 
 
9.) Objavljanje neutemeljenih obtožb, napadov, laži, razžalitev in kletvic je v nasprotju s 
novinarskim kodeksom. 
 
10.) Nezdružljivi s kodeksom so diskriminacija na osnovi spola, pripadnosti etični, verski, 
socialni ali narodni skupini, žalitev verskih čustev in običajev, vojno hujskaštvo ter 
netenje mednacionalnih trenj. 
 
11.) Novinar ima pravico brez posledic zavrniti nalogo, ki je v nasprotju s tem kodeksom 
in osebnim prepričanjem. Nihče mu brez soglasja ne sme vsebinsko spremeniti, predelati 
ali bistveno skrajšati novinarskega izdelka. Novinar ima pravico podpisovati svoje 
prispevke. Novinarja ni mogoče podpisati brez njegove vednosti ali proti njegovi volji.  
11.1.) Nepodpisani članki in psevdonimi - Za nepodpisani ali s psevdonimom opremljeni 
prispevek prevzame odgovornost uredništvo. 
 
12.) Novinar se je v duhu kodeksa dolžan odzvati vabilu na razpravo častnega razsodišča 
in spoštovati njegove razsodbe. V duhu kodeksa prizadeta stran objavi odločitve častnega 
razsodišča. 
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PRILOGA 3:  
MEDNARODNI KODEKS ZA POSPEŠEVANJE PRODAJE 
 
OSNOVNA NAČELA 
Ta kodeks postavlja merila moralnega obnašanja, ki so sestavni del sistema samodiscipline 
znotraj dejavnosti trženja, in s katerimi dopolnjuje obstoječe zakonske predpise v državi ali 
državah, ki jih zadeva. 
Dejavnosti, namenjene pospeševanju prodaje, morajo biti zakonite, spodobne, poštene, 
resnične in morajo ustrezati načelu lojalne konkurence, ki je v poslovnem svetu na splošno 
uveljavljeno: 

a.) V akcijah za pospeševanje prodaje morajo biti potrošniki in drugi koristniki 
obravnavani na pošten in spoštljiv način. 

b.) Akcije za pospeševanje prodaje morajo biti zasnovane na tak način, da ne povzročajo 
upravičenega razočaranja, ali da ne dajejo drugih povodov za upravičeno 
nezadovoljstvo. 

c.) Izvedba akcij in izpolnitev obveznosti, ki iz njih izhajajo, morajo potekati hitro in 
učinkovito. 

d.) Pogoji in samo vodenje takih akcij morajo biti nepristranski do vseh udeležencev. 
e.) Take akcije ne smejo niti s svojo zasnovo niti z izvedbo spodbujati ali dozdevno 

opravičevati nasilniškega ali kako drugače nesocialnega vedenja, ali spodbujati navad, 
ki so v nasprotju z javnimi interesi. 

f.) Predstavitev akcije nikakor ne sme zavajati tistih, ki jim je namenjena. 
g.) Dejavnike, ki bi lahko vplivali na odločitev za ali proti udeležbi v taki akciji, je 

potrebno predstaviti na tak način, da jih koristnik lahko upošteva, preden se odloči za 
nakup, ki je lahko pogoj za sodelovanje. 

 
PRAVILA 
SPLOŠNA PRAVILA 
POŠTENOST 
1. ČLEN 
Akcije za pospeševanje prodaje morajo biti zasnovane tako, da ne zlorabljajo zaupanja 
koristnikov ali posrednikov ali da ne izkoriščajo neizkušenosti ali nevednosti. 
POGOJI PONUDBE 
2. ČLEN 
Akcije za pospeševanje prodaje morajo biti zamišljene tako, da koristnik brez težav 
ugotovi, kakšni so pogoji ponudbe. Paziti je potebno, da vrednost dodatnih ugodnosti ni 
precenjena, in da cena glavnega izdelka, ki naj privabi kupce, zaradi akcije ne ostane 
prikrita. 
PREDSTAVITEV 
3. ČLEN 
Predstavitev akcije za pospeševanje prodaje ne sme zavajati. Reklamna sporočila, kamor 
štejemo tudi reklamna sredstava, ki se uporabljajo na prodajnem mestu, morajo biti 
oblikovana v skladu z določili Mednarodnega kodeksa za ekonomsko propagando, ki ga je 
izdala MTZ. 
SERVISIRANJE AKCIJ ZA POSPEŠEVANJE PRODAJE 
4. ČLEN 
Akcije za pospeševanje prodaje morajo imeti zagotovljene zadostne finančne vire in 
ustrezen nadzor, z vsemi možnimi zaščitnimi ukrepi, da koristnik ne bi imel tehtnih 
razlogov za pritožbe glede servisiranja ponudbe. 
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Nosilec mora še posebej zagotoviti: 
1. Da je na razpolago zadostna količina dodatnih sredstev, da zadosti povpraševanju v 

sorazmerno kratkem času. Če je odlog neizogiben, mora o tem obvestiti koristnika in 
hkrati ustrezno ukrepati, da se ustrezno spremeni tudi reklamiranje ponudbe. 

2. Da blago z napako ali neustrezno storitev nadomesti ali da ponudi primerno denarno 
nadomestilo. Stroške, ki so nastali kot direktna posledica take pomanjkljivosti, pa 
mora, na zahtevo, takoj povrniti. 

3. Da so pritožbe takoj in učinkovito obravnavane. 
VARSTVO ZASEBNOSTI 
5. ČLEN 
Akcije za pospeševanje prodaje morajo spoštovati pravico vsakega posameznika in 
vsakega trgovca do zasebnosti, zato jim ne smejo povzročati nepotrebnih težav ali jih po 
nepotrebnem nadlegovati. 
VARNOST 
6. ČLEN 
Akcije za pospeševanje prodaje morajo že v svoji zasnovi in v izvedbi upoštevati običajne 
varnostne ukrepe, tako da posredniki, koristniki ali druge osebe ne bi bili poškodovani.  
Navodila za uporabo morajo vsebovati, kjer je to potrebno, tudi opozorila glede varnosti. 
OTROCI IN MLADINA 
7. ČLEN 
Akcije za pospeševanje prodaje, ki se nanašajo na otroke in mladino, ali ki bi nanje lahko 
vplivale, morajo biti oblikovane tako, da ne izkoriščajo njihove naravne zaupljivosti ali 
neizkušenosti. Razen tega morajo biti oblikovane na tak način, da ne škodujejo otrokom 
ali mladini v duševnem, moralnem ali fizičnem pogledu niti tako da postavljajo na 
preizkušnjo njihov občutek lojalnosti do njihovih staršev ali varuhov. 
ODNOSI Z USLUŽBENCI DRUGIH 
8. ČLEN 
Medsebojni odnosi morajo biti med potekom akcije za pospeševanje prodaje urejeni tako, 
da zagotavljajo spoštovanje občutka lojalnosti med uslužbenci in njihovimi delodajalci. 

 
POSEBNA DOLOČILA 
PREDSTAVITEV NAMENJENA KORISTNIKOM 
9. ČLEN 
Predstavitev akcije za pospeševanje prodaje mora koristniku omogočiti, da spozna vse 
bistvene podrobnosti te ponudbe, preden se odloči za nakup izdelka, ki je predmet te 
akcije. Predvsem pa mora predstavitev, kjer je to potrebno, vsebovati: 
a.) Navodila, kako izkoristiti ali pridobiti tako ponudbo, kar pomeni, da mora navesti 

pogoje za pridobitev brezplačnih daril ali premij ali za sodelovanje na nagradnih 
natečajih ali loterijah. 

b.) Navesti rok, do katerega je mogoče izkoristiti tako ponudbo, kot n.pr. zaključni rok za 
nagradne natečaje. 

c.) Navesti omejitve glede zemljepisnega področja, količine izdelkov namenjenih 
pospeševanju prodaje ali drugih dodatnih sredstev, ki so na voljo, ali kakršnekoli 
druge omejitve količine. V primeru količinskih omejitev mora biti navedeno tudi, ali 
je poskrbljeno za nadomestitev z drugimi izdelki ali za vračilo denarja. 

d.) Navesti pogoje za nakup z možnostjo preizkusa. 
e.) Navesti vrednost bonov ali znamkic iz ponudbe, kjer je dana tudi druga možnost za 

izplačilo v gotovini. 
f.) Navesti izdatke, ki so s tem povezani, to je stroške za prevoz, dostavo in poštnino, in 

plačilne pogoje. 
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g.) Navesti poln naziv in naslov nosilca akcije. 
h.) Naslov za pritožbe (če je le ta drugačen od naslova iz točke g). 
PREDSTAVITEV NAMENJENA POSREDNIKOM 
10. ČLEN 
Akcije za pospeševanje prodaje morajo biti predstavljene posrednikom tako, da le-ti lahko 
ocenijo, kakšne storitve in obveznosti se od njih pričakujejo. Zlasti mora nosilec akcije 
dati dovolj podrobne podatke glede: 
a.) organizacije in obsega akcije, časovne razporeditve in časovne omejitve 
b.) načina, na kakršnega bo akcija predstavljena trgovcem in javnosti 
c.) pogojev za udeležbo 
d.) finančne udeležbe posrednikov 
e.) drugih posebnih administrativnih nalog, ki se od posrednikov pričakujejo. 
11. ČLEN 
Zunanja embalaža blaga, namenjena promocijski ponudbi, mora biti jasno prepoznavna, 
na njej pa mora biti naveden tudi datum zaključka akcije ali časovna omejitev, tako da 
posrednik lahko izvaja potrebno kontrolo zalog. 
POSEBNE OBVEZNOSTI NOSILCEV AKCIJE 
12. ČLEN 
Akcije za pospeševanje prodaje morajo v svoji zasnovi in izvedbi upoštevati legitimne 
interese posrednikov in spoštovati njihovo svobodo odločanja. 
13. ČLEN 
Nosilec akcije mora vedno dobiti predhodno soglasje posrednika ali odgovornega 
direktorja, če, med drugim, želi: 
a.) povabiti uslužbence posrednika k sodelovanju v akcijah za pospeševanje prodaje 
b.) tem uslužbencem ponuditi nagrado, v denarni ali drugačni obliki, za njihovo 

sodelovanje ali za dosežke pri prodaji med akcijami za pospeševanje prodaje. 
V primeru, da je taka ponudba posredovana javno preko sredstev obveščanja in za to ni 
mogoče pridobiti takega predhodnega dovoljenja, pa je jasno, da morajo uslužbenci, še 
preden se udeležijo akcije, dobiti dovoljenje svojega delodajalca. 
14. ČLEN 
Vse blago, skupaj z darili in drugimi dodatnimi sredstvi, in ostalim potrebnim materialom, 
mora biti izročeno posredniku v razumnem roku glede na časovno omejitev promocijske 
ponudbe. 
15.ČLEN 
Akcije za pospeševanje prodaje, kjer aktivno sodelujejo posredniki ali njihovi uslužbenci, 
morajo biti zasnovane tako, da ne morejo škodljivo vplivati na pogodbene odnose, ki 
morda obstajajo med posrednikom in koristnikom. 
POSEBNE OBVEZNOSTI POSREDNIKOV 
16. ČLEN 
Posredniki morajo akcije za pospeševanje prodaje, v katerih sami nosijo določeno 
odgovornost, voditi na tak način, da ne pride do napačnega tolmačenja pogojev, vrednosti, 
omejitev ali dostopnosti ponudbe. 
17.ČLEN 
Posrednik, ki je sprejel akcijo za pospeševanje prodaje, mora ravnati pošteno in odkrito,  
on sam in njegovi uslužbenci pa jo morajo ustrezno izpeljati. 
Predvsem se mora posrednik držati načrta in pogojev akcije, ki jih je določil njen nosilec. 
Brez poprejšnjega soglasja nosilca akcije posrednik ne sme spreminjati sprejetih načrtov, 
npr. časovne omejitve. 
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LOJALNA KONKURENCA 
18. ČLEN 
Zasnova akcij za pospeševanje prodaje mora biti poštena do tekmecev in ostalih trgovcev 
na tržišču. 
19.ČLEN 
Akcije za pospeševanje prodaje, v katerih se uporabljajo primerjave z drugimi izdelki, kjer 
so le-te dovoljene, ne smejo napačno prikazati ali očrniti lastnosti in vrednosti nobenega 
od izdelkov, ki so predmet primerjave. 
ODGOVORNOST 
20. ČLEN 
1. Primarno odgovornost za akcije pospeševanja prodaje v vsakem pogledu, ne glede na 
vrsto in vsebino, vedno nosi njen nosilec. 
2. Vsakdo, ki sodeluje pri načrtovanju, oblikovanju ali izvedbi akcij za pospeševanje 
prodaje, nosi svoj del odgovornosti, ki je sorazmerna s položajem, na katerem ima, v 
odnosu do posrednikov, koristnikov in drugih strank, ki jih akcija za pospeševanje prodaje 
zadeva ali bi jih lahko zadevala, možnost vplivati na spoštovanje določil Kodeksa. 
3. Tako morajo Kodeks poleg nosilcev akcije spoštovati tudi: 
a.) vsi izvajalci v procesu trženja, svetovalci, reklamne agencije in agencije, ki se 
ukvarjajo s pospeševanjem prodaje, ali njihovi partnerji na osnovi predpogodbe, ki tej 
akciji prav tako dajejo svoj prispevek 
b.) posredniki, ki sodelujejo v akciji pospeševanja prodaje 
c.) vsi dobavitelji dodatnih sredstev, ki sodelujejo v akciji pospeševanja prodaje. 
21. ČLEN 
Dokazi, ki so potrebni za preverjanje dejstev in za ugotavljanje, ali je bila akcija za 
pospeševanje prodaje izpeljana v skladu s tem Kodeksom ali ne, morajo biti nadzornemu 
organu, ki odgovarja za izvajanje tega Kodeksa, na razpolago in predloženi, kadar jih 
zahteva. 
22. ČLEN 
Pri izvedbi akcije za pospeševanje prodaje, ki jo je ustrezen lastni nadzorni organ, 
ustanovljen z namenom, da nadzoruje izvajanje Kodeksa, proglasil za nesprejemljivo, ne 
sme sodelovati noben nosilec akcije za pospeševanje prodaje, noben posrednik, poklicni 
sodelavec v procesu trženja, svetovalec ali agencija, založnik, lastnik medijev ali 
izvajalec. 
IZVAJANJE 
23. ČLEN 
Za uveljavljanje tega kodeksa samodiscipline so na ravni države zadolženi organi, 
ustanovljeni v ta namen, na mednarodni ravni pa Mednarodni svet za izvajanje trženja pri 
MTZ, v kolikor in kadar je to potrebno. 
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PRILOGA 4:  
MEDNARODNI KODEKS EKONOMSKE PROPAGANDE 
 
OSNOVNA NAČELA 
Reklamna sporočila morajo biti v skladu z zakonom, spodobna, poštena in resnična. 
Reklamna sporočila morajo biti oblikovana z zrelim občutkom odgovornosti do družbe in v 
skladu z načeli zdrave konkurence, kakršna so na splošno uveljavljena v poslovnem svetu. 
Reklama nikakor ne sme omajati javnega zaupanja v ekonomsko propagando. 
 
PRAVILA 
SPODOBNOST 
1.člen 
Reklamna sporočila ne smejo vsebovati izjav ali slikovnih predstavitev, ki bi žalile obstoječa 
merila spodobnosti. 
POŠTENOST 
2.člen 
Reklamna sporočila morajo biti oblikovana tako, da ne zlorabljajo zaupanja potrošnika ali 
izkoriščajo njegove neizkušenosti ali nevednosti. 
3.člen 

• Brez upravičenega razloga se v reklamnih sporočilih ne sme zlorabljati občutka strahu. 
• Reklamna sporočila se ne smejo poigravati s praznoverjem. 
• Reklamno sporočilo ne sme vsebovati ničesar, kar bi vodilo v nasilje ali ga 

zagovarjalo. 
• Reklame se morajo izogibati vsakršni diskriminaciji, tako rasne, verske, kot spolne. 

VERODOSTOJNA PREDSTAVITEV 
4. člen 
1.) Izjave ali vizualne predstavitve v reklamnih sporočilih ne smejo porabnika zavajati, niti 
direktno, niti z namigovanjem, opustitvijo, dvoumnostjo ali pretiravanjem, še posebej ne, 
kadar se to nanaša na: 

a.) lastnosti, kot so: vrsta, sestava, način in datum proizvodnje, ustrezanje namenu, 
področje uporabe, količina, trgovsko ali zemljepisno poreklo; 

b.) vrednost izdelka in polno ceno, ki jo je dejansko treba plačati; 
c.) druge plačilne pogoje, kot so nakup na bančni potrošniški kredit, nakup na leasing, 

prodaja na obroke, in razne vrste prodaje na kredit (glej Posebne določbe pod b); 
d.) odpremo, zamenjavo, vračilo, popravilo in vzdrževanje; 
e.) garancijske pogoje (glej Posebne določbe pod a); 
f.) avtorske pravice in pravice industrijske lastnine, kot so patenti, blagovna znamka, 

dizajn in modeli ter trgovski nazivi; 
g.) uradna priznanja ali pohvale, podeljene medalje, nagrade ali diplome; 
h.) obseg prispevkov v dobrodelne namene. 

2.) Reklamna sporočila ne smejo zlorabljati izidov raziskav ali navedb iz tehničnih in 
znanstvenih publikacij. Statistični podatki morajo biti prikazani na tak način, da se jim ne 
more pripisovati večjega pomena, kot ga dejansko imajo. Ne sme se zlorabljati znanstvenih 
izrazov; uporaba znanstvenega jezika in nebistvenih podatkov ne sme vzbujati vtisa, kot da so 
trditve zasnovane na znanstveni podlagi, čeprav nikakor ni tako. 
PRIMERJAVE 
5. člen 
Reklamna sporočila, ki vsebujejo primerjave, morajo biti zasnovane tako, da primerjava sama 
nikakor ne zavaja, in da je v skladu z načeli lojalne konkurence. Lastnosti, ki so predmet 
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primerjave, morajo temeljiti na dejstvih, ki so lahko tudi podprta z dokazi, vendar pa izbira 
primerjav ne sme biti krivična. 
PRIPOROČILA 
6. člen 
Reklamna sporočila lahko vsebujejo ali se sklicujejo na pisna priporočila ali na podpisana 
potrdila le, če so pristna, in če so rezultat izkušenj osebe, ki jih je dala. Ne sme pa se 
uporabljati pisnih priporočil ali podpisanih potrdil, ki so že zastarela, ali kako drugače 
neprimerna. 
OBREKOVANJE 
7. člen 
Reklamna sporočila ne smejo, niti direktno, niti posredno, z obrekovanjem, ki bi vzbujalo 
prezir ali posmeh, ali na kak drug način, prizadeti nobenega podjetja, nobene industrijske ali 
komercialne dejavnosti/poklica ali izdelka. 
VARSTVO ZASEBNOSTI 
8. člen 
Reklamna sporočila ne smejo prikazovati oseb, ne v zasebnem življenju, ne na javnem 
položaju, ali se nanašati nanje, v kolikor ni bilo predhodno pridobljeno soglsje te osebe; prav 
tako se brez predhodno pridobljenega soglasja lastnika ne sme v reklami prikazovati njegove 
lastnine na način, ki bi vzbujal vtis, da je ta oseba na to pristala. 
IZKORIŠČANJE PREDNOSTI UVELJAVLJENEGA DOBREGA IMENA 
9. člen 
1.) V reklamnih sporočilih se ne more neupravičeno uporabljati imena ali začetnic drugega 
podjetja, družbe ali ustanove. 
2.) Reklamna sporočila ne smejo izrabljati prednosti, ki jih prinaša uveljavljeno ime osebe, 
trgovske znamke ali simbola drugega podjetja ali izdelka, ali prednosti, pridobljenih z 
reklamno akcijo. 
POSNEMANJE 
10. člen 
1.) Reklamna sporočila ne smejo posnemati splošne zasnove sporočila, besedila, slogana, 
slikovne predstavitve, glasbe in zvočnih efektov itd. drugih reklamnih sporočil na način, s 
katerim bi lahko zavajala ali begala. 
2.) V primeru, ko je mednarodni oglaševalec začel določeno reklamno akcijo v eni ali več 
državah, drugi oglaševalci ne smejo te reklamne akcije v drugih državah, kjer ta oglaševalec 
tudi deluje, neupravičeno posnemati, ker bi mu s tem onemogočili, da bi svojo akcijo v 
razumnem časovnem obdobju razširil tudi na področje teh držav. 
PREPOZNAVANJE REKLAM 
11. člen 
Ne glede na obliko in medij, ki ga posreduje, mora biti takoj očitno, da gre za reklamno 
sporočilo. Če se pojavi v mediju, v katerem so objavljene tudi novice ali druga uredniška 
sporočila, mora biti predstavljen na tak način, da ga je moč z lahkoto prepoznati kot reklamno 
sporočilo. 
UPOŠTEVANJE NAČELA VARNOSTI 
12. člen 
Reklamna sporočila ne smejo brez upravičenega razloga glede na vzgojne in socialne smotre 
vsebovati vizualnih predstavitev ali opisov nevarnega ravnanja ali situacij, ki prikazujejo 
omalovaževanje varnosti. Posebna skrb je potrebna v tistih reklamnih sporočilih, ki so 
namenjena otrokom, ali ki prikazujejo otroke ali mladino. 
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OTROCI IN MLADINA 
13. člen 
1.) Reklamna sporočila ne smejo izrabljati naravne zaupljivosti otrok ali neizkušenosti mladih 
in se ne smejo sklicevati na njihov občutek pripadnosti. 
2.) Reklamna sporočila, ki so namenjena otrokom ali mladini, ali ki bi nanje lahko vplivala, 
ne smejo vsebovati izjav ali vizualnih prikazov, ki bi jim lahko duševno, moralno ali fizično 
škodovali. 
ODGOVORNOST 
14. člen 
Odgovornost za spoštovanje pravil obnašanja, ki jih postavlja ta Kodeks, nosijo oglaševalec, 
propagandist ali reklamna agencija in založnik, lastnik medija oziroma izvajalec, ki reklamno 
sporočilo prenaša javnosti. 

a.) Oglaševalec prevzame nase celotno odgovornost za svoje reklamno sporočilo. 
b.) Propagandist ali reklamna agencija mora reklamno sporočilo nadvse skrbno pripraviti, 

in pri tem delovati na tak način, da le-ta sovpada z odgovornostjo oglaševalca. 
c.) Založnik, lastnik medija ali izvajalec, ki reklamno sporočilo širi s tiskom, oddajanjem 

ali razdeljevanjem, mora propagandno sporočilo prevzeti z vso potrebno skrbnostjo, 
enako pa mora ravnati tudi pri posredovanju tega sporočila javnosti. 

2.) Oseba, ki je zaposlena v podjetju, družbi ali ustanovi iz zgoraj omenjenih treh kategorij, in 
ki sodeluje pri načrtovanju, ustvarjanju, tiskanju ali prenašanju reklamnega sporočila, nosi 
odgovornost, ki je sorazmerna z njegovim položajem, na katerem lahko vpliva na spoštovanje 
določil tega Kodeksa, in na katerem se mora po njih ravnati. 
15. člen 
Odgovornost za spoštovanje določil tega Kodeksa se nanaša na vsebino in obliko reklame, 
kamor spadajo tudi pisna priporočila in podpisane izjave ali slikovne predstavitve, ki izhajajo 
iz drugih virov. Dejstvo, da vsebina ali oblika izhajata v celoti ali le delno iz drugih virov, ni 
opravičilo za nespoštovanje teh določil. 
16. člen 
Če so z reklamnim sporočilom kršena določila tega Kodeksa, tega ni mogoče zagovarjati z 
obrazložitvijo, da je oglaševalec, ali tisti, ki deluje v njegovem imenu, porabniku naknadno 
posredoval natančne podatke. 
17. člen 
Opisi, trditve ali ponazoritve, ki se nanašajo na dejstva, ki se jih da preveriti, morajo biti 
ustrezno utemeljeni. Oglaševalci morajo imeti utemeljitve vedno pripravljene, tako da jih 
lahko nemudoma predložijo nadzornim organom, ki skrbijo za izvajanje tega Kodeksa, kadar 
to zahtevajo. 
18. člen 
Noben oglaševalec, propagandist ali reklamna agencija ne sme sodelovati pri objavljanju 
reklamnega sporočila, katerega je ustrezen nadzorni organ, ki skrbi za izvajanje tega Kodeksa, 
ocenil kot neprimernega. 
IZVAJANJE 
19. člen 
Znotraj posamezne države je za izvajanje tega Kodeksa samodiscipline zadolžen poseben v ta 
namen ustanovljen organ, na mednarodni ravni pa za to skrbi Mednarodni svet za trženje pri 
MTZ, če in kadar je to potrebno. 
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POSEBNE DOLOČBE 
Z naslednjimi določbami želimo dopolnit posamezne člene tega Kodeksa. 
GARANCIJE 
Določba a 
Reklamna sporočila ne smejo omenjati garancije, ki ne izboljša pravnega položaja kupca. V 
reklamnih sporočilih se izrazi »garancija«, »garantiran«, »jamstvo«, »jamčen«, ali besede, ki 
imajo isti pomen, lahko uporabljajo le, če so v reklamnem sporočilu jasno razloženi vsi pogoji 
garancije skupaj z ukrepi, ki so predvideni za odpravljanje napak, ali če so le-ti kupcu na 
razpolago v pisni obliki ob nakupu ali skupaj z blagom. 
POTROŠNIŠKI KREDIT, POSOJILO, PRIHRANKI IN INVESTICIJE/NALOŽBE 
Določba b 

1.) Reklamna sporočila, ki oglašujejo nakup na bančni potrošniški kredit, z odloženim 
plačilom ali na osnovi drugih kreditnih pogojev morajo biti oblikovana tako, da ne 
more biti nobenega nesporazuma o tem, kakšna je cena ob takojšnjem gotovinskem 
plačilu, kakšen je polog, program plačila, obrestna mera in celoten strošek za blago iz 
reklamnega sporočila, prav tako pa ne sme biti nobenega dvoma o tem, kakšni so 
drugi prodajni pogoji. 

2.) Reklamna sporočila, ki ponujajo posojila ne smejo vsebovati izjav, ki bi javnost lahko 
zavajale, predvsem glede na vrsto in trajanje posojila, glede zahtevanih jamstev ali 
drugih omejitev, pogojev vračanja posojila in dejanskih stroškov iz naslova obresti ali 
drugih možnih stroškov. 

3.) Reklamna sporočila, ki se nanašajo na obliko varčevanja ali vlaganja sredstev, ne 
smejo vsebovati navedb, ki bi javnost lahko zavedle glede prevzetih obveznosti, glede 
dejanskega ali ocenjenega donosa, navajajoč dejavnike, ki bi nanj lahko vplivali, in 
glede možnih davčnih olajšav. 

BLAGO, KI NI BILO NAROČENO 
Določba c 
Reklamiranje se ne bi smelo uporabljati v primerih nepoštenih prodajnih metod, ko se kupcu 
dobavlja blago, ki ga ni naročil, vendar pa se od njega zahteva plačilo, če blaga ni zavrnil ali 
vrnil, ali če se kupcu vzbudi občutek, da je blago dolžan sprejeti (prodaja po načelu inercije). 
FRANŠIZING 
Določba d 
Oglasi, s katerimi nosilci franšizinga vabijo k sodelovanju jemalce storitev, ne smejo zavajati, 
ne direktno, ne indirektno, glede tega, kakšen bo obseg strokovne pomoči, verjetna višina 
nadomestila ali potrebne naložbe ali vloženo delo. Tu je treba navesti poln naziv in stalni 
naslov nosilca franšizinga. 
PARALELEN UVOZ 
Določba e 
Pri reklamiranju paralelno uvoženega blaga bi se morali izogibati načinu predstavitve, ki bi v 
glavi porabnika ustvarjala napačno predstavo o lastnostih ponujenega blagaali zagotovljenih 
pomožnih servisnih storitvah, še posebej ne, če so le-te bistveno drugačne, kot pri rednih 
prodajnih poteh. 
STRUPENI IN VNETLJIVI PROIZVODI 
Določba f 
V reklamnih sporočilih za proizvode, ki so potencialno strupeni ali vnetljivi, vendar pa je 
možno, da porabniki teh lastnosti ne morejo takoj prepoznati, je potrebno opozoriti na 
potencialno nevarnost takih izdelkov. 
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SMERNICE ZA REKLAMNA SPOROČILA, KI SO NAMENJENA OTROKOM 
Namen naslednjih smernic je podati tolmačenje nekaterih členov Kodeksa, ki se nanašajo na 
reklamna sporočila, namenjena otrokom. 
Te smernice obravnavajo reklamna sporočila za izdelke, ne glede na to ali so plačana ali 
brezplačna, 

• ki se obračajo na otroke do 14 let starosti ali do starosti, ki jo v posamezni državi 
določijo kot primerno; 

• v medijih za otroke (to je v medijih, ki so posebej namenjeni otrokom do 14 let 
starosti ali do starosti, ki jo v posamezni državi določijo kot primerno). 

 
SMERNICE 
1.) PREPOZNAVANJE 

Zaradi izjemne ranljivosti otrok in zaradi doslednega uresničevanja določil 11. člena tega 
Kodeksa mora biti reklamno sporočilo, če obstaja verjetnost, da bi ga zamenjali z 
uredničkim in programskim materialom, vidno označeno z napisom »reklamno sporočilo« 
ali prepoznavno na drug enako učinkovit način. 

2.) NASILJE 
Pri uresničevanju določil 13.2. člena tega kodeksa se je potrebno zavedati, da reklamno 
sporočilo ne sme opravičevati situacij ali dejanj, ki bi bila lahko v nasprotju z zakonom 
in/ali splošno veljavnimi družbenimi normami obnašanja v posamezni državi. 

3.) DRUŽBENE VREDNOTE 
Reklamna sporočila ne smejo spodkopavati družbenih vrednot, s tem ko otroka 
prepričujejo, da mu že samo dejstvo, da določen izdelek ima ali ga uporablja, daje fizično, 
socialno ali psihološko prednost pred drugimi otroki iste starosti, ali celo o tem, da bi bil 
učinek prav nasproten, če tega izdelka ne bi imel ali ga ne bi uporabljal. 
Reklamna sporočila ne smejo spodkopavati avtoritete, odgovornosti, razsodnosti ali okusa 
staršev, seveda ob upoštevanju veljavnih norm družbe. 

4.) VARNOST 
Zaradi uresničevanja določil 12. in 13.2. člena tega Kodeksa, reklamna sporočila ne smejo 
vsebovati trditev ali vizualnih predstavitev, katerih vpliv bi otroka lahko vodil v nevarne 
situacije ali spodbujal njihovo druženje s tujci ali vstopanje v tuje ali nevarne prostore. 

5.) PREPRIČLJIVOST 
Reklamna sporočila ne smejo naravnost prepričevati otrok, naj nekoga pregovorijo, da jim 
kupi reklamirani izdelek. 

6.) RESNIČNI PRIKAZ 
Zaradi uveljavljanja 4. člena tega Kodeksa, je potrebno s posebno skrbnostjo zagotoviti, 
da reklamirana sporočila ne zavajajo otrok glede prave velikosti, vrednosti, vrste, trajnosti 
in delovanja reklamiranega izdelka. Če so za to, da se izdelek lahko uporabi ali da se z 
njim ustvari rezultat, ki je bil prikazan ali opisan (npr. barve), potrebni dodatki (n.pr. 
baterije), mora biti to jasno navedeno. Če je izdelek del serije, mora biti to jasno 
navedeno, prav tako pa je potrebno razložiti, na kakšen način si otrok tako serijo lahko 
pridobi. 
Reklamna sporočila ne smejo dajati pomanjkljivih podatkov o tem, kakšna stopnja 
predznanja je potrebna za uporabo določenega izdelka. Poleg prikazanih ali opisanih 
rezultatov uporabe izdelka mora reklamno sporočilo prikazati tudi, kaj realno lahko 
doseže povprečen otrok v starostni skupini, kateri je izdelek namenjen. 

7.) CENA 
Oznaka cene mora biti taka, da otrok zaradi nje ne bi nerealno dojemal prave vrednosti 
izdelka, npr. z uporabo besede »samo«. Reklamno sporočilo tudi ne sme namigovati, da je 
reklamirani izdelek sprejemljiv, in to takoj, za vsak družinski proračun. 
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PRILOGA 5:  
KODEKS POSLOVANJA PODJETJA ITC GROUP D. O. O. 

 
ITC Group d. o. o. . Kodeks poslovanja Kaj lahko pričakujete od nas... 

1. Da bomo sprejeli le tiste naloge, za katere smo primerno izobraženi in usposobljeni. 
2. Da Vam bomo pred začetkom opravljanja naloge dali pisni predračun za vse stroške. 
3. Da bodo vse informacije, katere bomo dobili od Vas za opravljanje naloge, 

obravnavane kot poslovna skrivnost. 
4. Da vam bomo namenjali primerno skrb in pozornost. 
5. Da Vas bomo opozorili na morebitni konflikt interesov oziroma na potencialno 

možnost le-tega. 
6. Da bomo vse osebe, ki bodo kontaktirane za uspešno izpolnitev naloge, obravnavali z 

največjim spoštovanjem in vljudnostjo. 
7. Da bodo informacije v dokumentih, ki jih boste prejeli od nas, točne ter da ne bodo v 

nobenem smislu zavajale Vas ali kogarkoli drugega. 
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PRILOGA 6:  
KODEKS PODJETJA TELEKOM SLOVENIJE D. D. 

 
1. UVOD 
 
1.1. NAŠA VIZIJA 
 
Bodočnost je v konvergenci interneta in mobilnosti. 
 
1.2. POSLANSTVO 
 
Poslanstvo Telekoma Slovenije, d. d., je omogočanje komunikacije med ljudmi. Kjerkoli 
in kadarkoli. Z zagotavljanjem visokokakovostnih komunikacijskih storitev in omrežij, ki 
bogatijo in poenostavljajo življenje, bomo lahko ljudi povezali in zbližali. Lastnikom in 
investitorjem bomo zagotavljali rast prometa in dobička ter s tem povečevali vrednost 
našega podjetja. Naša prva in neizpodbitna vrednota so naši uporabniki. S ponudbo 
celovitih in inovativnih rešitev bomo pomagali ustvariti njihovo zadovoljstvo. 
V spodbudnem delovnem okolju bomo stimulirali zaposlene, da bodo izpolnjevali svoje 
potenciale. Kot močno podjetje in vodilni telekomunikacijski operater lahko s svojimi 
storitvami, znanjem in izkušnjami še naprej odločilno prispevamo k tehnološkemu razvoju 
in informatizaciji družbe. Naš cilj je sooblikovati telekomunikacijski prostor v Sloveniji in 
tudi v širšem okolju. 
 
1.3. GLAVNI STRATEŠKI CILJ 
 
Glavni strateški cilj Telekoma Slovenije, d. d., je, da ostane vodilni ponudnik 
telekomunikacijskih in informacijskih storitev nove generacije v Sloveniji in postane eden 
od treh vodilnih ponudnikov v jugovzhodni Evropi. 
 
2. NAŠI ZAPOSLENI IN DELO 
 
2.1 ODNOSI MED ZAPOSLENIMI 
 
Odnosi med zaposlenimi so zasnovani na medsebojnem spoštovanju. Spoštujemo 
dostojanstvo in osebno integriteto svojih zaposlenih ter jim pomagamo pri razvoju 
njihovih veščin in znanj.  
Do drugih ljudi (drugih zaposlenih) naj bomo odkriti in pošteni, podpiramo jih pri 
prevzemanju tveganja in pri njihovem osebnem razvoju ter napredovanju. 
Gradimo na medsebojnem zaupanju, na odprti, pošteni in nedvoumni komunikaciji med 
podrejenimi, nadrejenimi in zaposlenimi na isti ravni. 
Pripravljeni moramo biti poslušati, pri delu moramo aktivno sodelovati ter razmišljati in 
delovati pozitivno. Zaposleni skrbimo za urejeno delovno okolje in svojo primerno osebno 
urejenost. 
 
2.2 POŠTENOST 
 
Pri svojem delu se ravnamo po najvišjih moralnih načelih, kjerkoli in kadarkoli delamo. 
Spoštujemo zakone, varujemo okolje, zagotavljamo enakost v zaposlovanju ljudi in smo 
visoko socialno odgovorni. 
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2.3 OSEBNO VEDENJE 
 
Poslovnega ugleda Telekoma Slovenije, d. d., zaradi integritete in poslovne morale ne 
smemo nikoli imeti za nekaj samoumevnega. 
Da bi ohranili svoj ugled, pri pravilnem presojanju o svojih odločitvah in ravnanju 
upoštevajmo smernice poslovnega vedenja iz tega kodeksa. 
Brez pretiravanja lahko rečemo, da sta integriteta in ugled Telekoma Slovenije, d. d., tudi 
v naših rokah.  
Če  naš nadrejeni, odvisno  od našega delovnega mesta v  hierarhiji Telekoma Slovenije, 
d. d., (član uprave, izvršni direktor, direktor poslovne enote, direktor sektorja ali vodja 
službe, v nadaljnjem besedilu: «nadrejeni«), ugotovi, da naše ravnanje na delovnem mestu 
ali zunaj njega slabo vpliva na našo delovno storilnost, na storilnost drugih zaposlenih, 
dobre in korektne odnose ali na legitimne poslovne interese družbe, bo v primeru kršitev 
tega kodeksa uveden disciplinski ali drug ustrezen praven postopek. 
 
2.4 NAČINI OBVEŠČANJA 
 
Če izvemo za neko nezakonito dejanje ali dogodek ali pa nemoralno ravnanje, ki lahko 
škodi poslovanju ali ugledu Telekoma Slovenije, d. d., ali krši dostojanstvo in osebno 
integriteto posameznega zaposlenega, moramo o tem takoj osebno ali pisno obvestiti 
svojega nadrejenega ter direktorja kadrovskega sektorja. Uprava Telekoma Slovenije, d. 
d., ne bo dovolila, da bi zaradi posredovanega obvestila trpeli grožnje ali povračilne 
ukrepe. 
 
2.5 DELOVNO OKOLJE 
 
Telekom Slovenije, d. d., si prizadeva vzdrževati zdravo, varno in produktivno delovno 
okolje brez posredne ali neposredne diskriminacije zaradi spola, rase, barve kože, starosti, 
zdravstvenega stanja, invalidnosti, verskega, političnega ali drugega prepričanja, članstva 
v sindikatu, narodnostnega in socialnega porekla, družinskega statusa, premoženjskega 
stanja, spolne usmerjenosti ali drugih osebnih okoliščin. Telekom Slovenije, d. d., na 
delovnem mestu ne dopušča vedenja, ki ustvarja nestorilno, nespodbudno ali žaljivo 
delovno okolje. Če menimo, da smo deležni takega vedenja, moramo o tem obvestiti 
svojega nadrejenega in direktorja kadrovskega sektorja. Pritožbe zaradi takšnih primerov 
bo direktor kadrovskega sektorja obravnaval takoj in o tem obvestil upravo. 
Za nedopustno vedenje se štejejo tudi grožnje, nasilje, posest kakršnegakoli orožja, 
uporaba snemalnih naprav za drugačne namene, kot jih dovoli uprava Telekoma 
Slovenije, d. d., uporaba, distribucija, prodaja ali posest nedovoljenih mamil ali drugih 
nadzorovanih substanc, razen za odobrene zdravstvene namene. Zaposleni naj se ne 
zadržujemo v poslovnih prostorih Telekoma Slovenije, d. d., če smo pod vplivom 
alkohola, nedovoljenih mamil, ali katerekoli nadzorovane substance, ki ni bila uporabljena 
v zdravstvene namene. Uživanje alkoholnih pijač je v poslovnih prostorih Telekoma 
Slovenije, d. d., prepovedano, razen v okviru dogodkov, ki jih organizira Telekom 
Slovenije, d. d. 
 
2.6 VARSTVO OSEBNIH PODATKOV ZAPOSLENIH 
 
Telekom Slovenije, d. d., v skladu z zakonom in internim splošnim aktom zbira in hrani 
osebne podatke zaposlenih. Dostop do osebnih podatkov zaposlenih je dovoljen le 
zaposlenim, ki jih potrebujejo za izvajanje delovnih procesov, ter organom, pooblaščenim 
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z zakonom. Zaposleni, ki imamo dostop do osebnih podatkov, moramo varovati zaupnost 
teh podatkov pred nepooblaščenimi osebami. Z osebnimi podatki je treba ravnati skrbno 
in jih je treba hraniti v skladu s splošnim aktom o varovanju osebnih podatkov. 
 
2.7 ZAŠČITA TELEKOMOVE LASTNINE 
 
Na konkurenčnost in poslovno uspešnost Telekoma Slovenije, d. d., vpliva vrednost 
premoženja, ki poleg osnovnih sredstev obsega tudi izredno dragocene informacije in 
pravice do intelektualne lastnine. K tovrstnemu premoženju sodijo poleg osnovnih 
sredstev v obliki stvari, informacij, lastnih blagovnih znamk, tudi avtorske pravice in 
poslovne skrivnosti. Varovanje naštetih oblik premoženja je zelo strogo. Izguba, kraja ali 
zloraba premoženja lahko ogrozi uspešnost in nadaljni razvoj Telekoma Slovenije, d. d. 
Osebno smo odgovorni za lastnino družbe, ki nam je zaupana, in varovanje lastnine 
Telekoma Slovenije, d. d., nasploh. Za izpolnjevanje te odgovornosti moramo poznati in 
razumeti varnostne postopke Telekoma Slovenije, d. d. Pozorni moramo biti na 
kakršnekoli situacije ali dogodke, ki bi lahko privedli do izgube, zlorabe ali kraje lastnine 
Telekoma Slovenije, d. d., in jih brez odlašanja naznaniti nadrejenemu in direktorju 
kadrovskega sektorja. 
 
2.7.1 Osnovna sredstava v obliki stvari 
Osnovna sredstva Telekoma Slovenije, d. d., v obliki stvari, kot so oprema, sistemi, 
naprave, kreditne kartice in drugo, je dovoljeno uporabljati samo za vodenje poslovanja 
Telekoma Slovenije, d. d., in za namene, ki jih odobri nadrejeni. 
 
2.7.2 Informacijski in komunikacijski sistemi 
Informacijski in komunikacijski sistemi Telekoma Slovenije, d. d., vključno s priključki 
Telekoma Slovenije, d. d., na internet, so vitalnega pomena za poslovanje družbe. 
Uporabljali naj bi jih samo za ustrezne namene, torej vodenje poslov Telekoma Slovenije, 
d. d., in v primerih, ki jih dovoli uprava oziroma so določene kot priporočila Telekoma 
Slovenije, d. d., o uporabi interneta. Uporaba sistemov Telekoma Slovenije, d. d., za 
obiskovanje internetnih naslovov, ki se tičejo spolnosti ali zagovarjajo nestrpnost do 
drugih, je neprimerna. Priključke na internet smo dolžni uporabljati v skladu z varnostno 
politiko družbe, sicer gre za zlorabo premoženja Telekoma Slovenije, d. d. 
2.7.2.1 Zavarovane informacije 
Zavarovana informacija Telekoma Slovenije, d. d., je vsaka informacja, ki je v lasti 
Telekoma Slovenije, d. d., vključno s podatki v bazah podatkov. V skladu z zakonom in 
internim splošnim aktom je velik del zavarovanih podatkov Telekoma Slovenije, d. d., 
zaupnih, čeprav to ne velja za vse. Za te podatke lahko veljajo tudi avtorske pravice in 
pravice intelektualne lastnine po zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah ter zakonu o 
industrijski lastnini. 
Zavarovane informacije so zlasti: tehnični podatki v zvezi z sedanjimi in prihodnjimi 
storitvani, izdelki, raziskavami in načrti telekomunikacijskega omrežja, poslovni ali 
marketinški načrti ali projekti, podatki o prihodkih ali drugi finančni podatki, osebni 
podatki, organizacijski podatki, programska oprema, ponudbe ter razpisna dokumentacija 
do izbora najugodnejšega ponudnika. Vse navedene informacije Telekomu Slovenije, d. 
d., omogočajo konkurenčno prednost na trgu: če bi informacije prišle do konkurenčnih 
podjetij, bi bil Telekom Slovenije, d. d., oškodovan. Vrednost zavarovanih informacij 
Telekoma Slovenije, d .d., je dobro znana ne le konkurentom Telekoma Slovenije, d. d., 
temveč tudi novinarjem in drugim analitikom. 
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Kot zaposleni v Telekomu Slovenije, d. d., imamo dostop do zavarovanih podatkov. 
Glede na široko zanimanje za Telekom Slovenije, d. d., in vse večjo konkurenčnost 
panoge bomo verjetno prišli v stik z ljudmi, ki si prizadevajo priti do zavarovanih 
podatkov Telekoma Slovenije, d. d. Odločilno je, da podatkov ne razkrijemo, razen kadar 
imamo za to dovoljenje uprave, in da se vedno držimo vseh varnostnih ukrepov Telekoma 
Slovenije, d. d., za zaščito podatkov. 
2.7.2.2 Nenamerno razkritje 
Previdni moramo biti, da ne pride do nenamirnega razkritja zavarovanih, zaupnih in 
neobjavljenih podatkov. 
Da se temu izognemo, se o njih ne smemo nikoli pogovarjati z nepooblaščenimi osebami 
v poslovnih prostorih Telekoma Slovenije, d. d., na drugih mestih (sejemska recepcija ali 
druga javna mesta, npr. prevozno sredstvo, ali kadar uporabljamo mobilni telefon ali bazo 
podatkov). 
S temi podatki ne smemo seznanjati družinskih članov ali prijateljev, ker bi lahko 
informacijo nenamerno prenesli komu drugemu. 
In končno, ne pozabimo, da se škodljivo razkritje lahko začne že s curljanjem drobcev 
informacij. Delci informacije, ki jih razkrijemo, lahko z delci informacij iz drugih virov 
sestavijo dokaj popolno sliko. 
2.7.2.3 Neposredni zahtevki za informacije ter stiki z novinarji in drugimi zunanjimi 
analitiki 
Poslovanje Telekoma Slovenije, d. d., pozorno spremljajo zunanje javnosti. V stiku s temi 
osebami ne smemo dajati nikakršnih informacij, če za to nismo pooblaščeni, temveč jih 
napotimo na vodjo službe za odnose z javnostmi Telekoma Slovenije, d. d., finančne 
podatke pa zbira služba za poročanje in nadzor. 
2.7.2.4 Uporaba zavarovanih informacij 
Poleg tega, da smo dolžni varovati zavarovane informacije Telekoma Slovenije, d. d., 
pred nedovoljenim razkritjem ali razširjanjem, smo tudi dolžni takšne informacije 
uporabljati izključno v zvezi s poslovanjem in v korist Telekoma Slovenije, d. d. 
2.7.3 Pravice do intelektualne lastnine 
Pravice intelektualne lastnine se nanašajo na pravice industrijske lastnine in intelektualne 
lastnine v ožjem pomenu besede. Na podlagi zakona o industrijski lastnini so pravice 
industrijske lastnine blagovna znamka, patent, model, geografska označba, ki uživajo 
pravno varstvo, zato jih je treba uporabljati v skladu z zakonom. Inovacije, ustvarjene v 
delovnem razmerju, so izumi, nove oblike teles, slike in risbe ter tehnične in druge 
izboljšave. Telekom Slovenije, d. d., z njimi razpolaga pod pogoji, določenimi v zakonu o 
pravicah industrijske lastnine iz delovnega razmerja.  
Kadar zaposleni pri svojem izpopolnjevanju svojih obveznosti ali po navodilih Telekoma 
Slovenije, d. d., ustvari avtorsko delo (avtorsko delo iz delovnega razmerja), se po zakonu 
šteje, da so materialne avtorske pravice do tega dela izključno prenesene na Telekom 
Slovenije, d. d., če ni s pogodbo določeno drugače. 
V skladu s predpisi s področja intelektualne lastnine so inovacije, patenti in izumi last 
Telekoma Slovenije, d. d., če so nastali v delovnem razmerju z delovnimi sredstvi 
Telekoma Slovenije, d. d. Registrirane blagovne znamke in storitvene znamke uživajo 
pravno varstvo, zato jih je treba uporabljati v skladu z zakonom. 
 
2.7.4 Ob prenehanju delovnega razmerja 
Ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi s Telekomom Slovenije, d. d., iz kateregakoli 
razloga, vključno z upokojitvijo, moramo vrniti vso lastnino Telekoma Slovenije, d. d., 
tudi dokumente in medije, ki vsebujejo zavarovane informacije Telekoma Slovenije,d. d. 
dolžnost varovanja zaupnih informacij Telekoma Slovenije, d. d., ki so nam znane, nas 
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zavezuje tudi po prenehanju delovnega razmerja. Telekom Slovenije, d. d., ohrani 
lastništvo intelektualne lastnine, ki smo jo ustvarili v času, ko smo bili zaposleni v družbi. 
 
2.7.5 Pravna sredstva 
Telekom Slovenije, d. d., bo storil vse, da bo zavaroval vso svojo lastnino, vključno z 
intelektualno lastnino. V primeru, da zaposleni zlorabi lastnino Telekoma Slovenije, d. d., 
je nadrejeni prek direktorja kadrovskega sektorja dolžan takoj uvesti ustrezen pravni 
postopek za preprečitev škode in uveljavljanje odškodninske ter osebne odgovornosti 
povzročitelja. 
 
2.8 PRIDOBIVANJE IN SPOROČANJE INFORMACIJ 
 
Vse informacije, ki jih pridobivamo in sporočamo, morajo biti natančne in resnične. 
Predložitev poročila o neresničnih stroških (o kilometrini, potnih stroških, stalnem in 
dejanskem prebivališču, ipd.) je prepovedana. Neresnično poročanje znotraj Telekoma 
Slovenije, d. d., neresnično poročanje vodstvu ali revizorjem med interno preiskavo ali 
organizacijam in osebam zunaj Telekoma Slovenije, d. d., je strogo prepovedano. To ne 
vključuje le netočno posredovane informacije, temveč tudi posredovanje informacij z 
namenom zavajanja ali nepravilnega obveščanja tistih, ki jih prejmejo. Paziti je treba, da 
ne dajemo neresničnih ali zavajajočih izjav v zunanjih finančnih poročilih in drugih 
dokumentih, ki jih posredujemo upravnim organom ali drugim organizacijam, če smo za 
to pooblaščeni. Nenatančno in neresnično poročanje lahko privede do civilne ali celo 
kazenske odgovornosti, bodisi naše, bodisi odgovornosti Telekoma Slovenije, d. d. 
 
3. VODENJE POSLOV 
 
Če prodajamo, kupujemo ali kakorkoli predstavljamo Telekom Slovenije, d. d., moramo 
ravnati moralno in v skladu z zakoni. Danes je Telekom Slovenije, d. d., vključen v 
različne poslovne odnose z drugimi družbami in organizacijami, med drugim tudi s 
poslovnimi partnerji, družbami članicami interesnih skupnosti ter proizvajalci in 
dobavitelji originalne opreme.  
Ne glede na to, s kakšno organizacijo imamo opravka ali kakšno je njeno razmerje s 
Telekomom Slovenije, d. d., moramo vedno upoštevati in spoštovati splošna merila iz tega 
poglavja. Poštenost, vestnost in strokovnost ter spoštovanje dobrih poslovnih običajev so 
temeljna načela, ki jih moramo vsi spoštovati. 
 
3.1 IZOGIBANJE ZAVAJANJU STRANK Z LAŽNIMI NAVEDBAMI 
 
Nikogar ne zavajajmo z lažnimi izjavami. 
Če menimo, da nas je druga oseba morda napačno razumela, takoj pojasnimo kakršenkoli 
nesporazum. 
Poštenost, osnovana na jasnem sporazumevanju, je temelj moralnega vedenja. 
Zaupanje, ki iz tega izhaja, pa je bistveno za nastajanje in vzdrževanje zdravih in trajnih 
odnosov tako med zaposlenimi, kot tudi s strankami. 
 
3.2 POSLOVANJE Z DOBAVITELJI 
 
Pri izbiranju med konkurenčnimi dobavitelji moramo nepristransko pretehtati dejstva, da 
se v duhu dobrega gospodarja odločimo za najboljšega. Tako moramo ravnati ne glede na 
to, ali zasedamo delovno mesto v nabavi ali ne, in ne glede na vrednost poslov. Ne glede 
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na našo možnost, da vplivamo na odločitve, ki se tičejo ocenjevanja ali izbire 
dobaviteljev, ne smemo vplivati ali skušati vplivati na to, da bi bil določen dobavitelj 
deležen »posebnega obravnavanja«. Celo videz, da tako ravnamo, lahko oslabi ali uniči 
integriteto naših ustaljenih postopkov. Za izbiranje najugodnejših oziroma najprimernejših 
dobaviteljev v Telekomu Slovenije, d. d., velja Pravilnik o načinu naročanja blaga, 
gradenj in storitev. Pravilnik zagotavlja transparentnost postopkov in daje vsem 
potencialnim dobaviteljem enake možnosti. Cene in druge informacije, ki jih posredujejo 
dobavitelji, in ocena teh informacij v Telekomu Slovenije, d. d., so informacije zaupne 
narave. Zaposleni, vključno z našimi ožjimi družinskimi člani, in nekdanji zaposleni izven 
Telekoma Slovenije, d. d., brez soglasja uprave ne smemo uporabiti nobenega od teh 
podatkov. Bistvenega pomena je, da imajo dobavitelji, ki se potegujejo za sodelovanje s 
Telekomom Slovenije, d. d., zaupanje v integriteto našega postopka izbiranja. 
 
3.2.1 Izogibanje dvostranskemu poslovanju 
Prizadevanje za dvostransko poslovanje je v nasprotju s politiko Telekoma Slovenije, d. 
d., in je lahko tudi nezakonito. Potencialnemu dobavitelju ni dovoljeno sporočiti, da je 
naša odločitev za nakup njihovega blaga ali storitve odvisna od njegovega pristanka, da bo 
kupil oziroma kupoval storitve ali izdelke Telekoma Slovenije, d. d. To ne pomeni, da 
uporabnik Telekoma Slovenije, d. d., ne more biti tudi dobavitelj Telekoma Slovenije, d. 
d., ali da Telekom Slovenije, d. d., ko ocenjuje dobavitelja ne sme upoštevati svojih 
siceršnjih odnosov z njim. To preprosto pomeni, da mora biti Telekomova odločitev za 
nakup blaga in storitev od nekega dobavitelja sprejeta ne glede na odločitev dobavitelja za 
nakup Telekomovih storitev in izdelkov.  
 
3.3 KONKURIRANJE NA PODROČJU 
 
Telekom Slovenije, d. d., se poteguje za posle na telekomunikacijskem trgu. Če okoliščine 
zahtevajo spremenjene cenovne in storitvene pogoje, je treba spremembe posebej odobriti 
na ustrezni ravni vodstva. Nikoli ne smemo odobriti sprememb storitve ali spremenjenih 
pogodbenih pogojev za uporabnika brez predhodnega pooblastila. Telekom od nas ne 
pričakuje le prodornega in učinkovitega konkurenčnega nastopanja, temveč moramo 
ravnati moralno neoporečno in v skladu z zakoni. 
 
3.3.1 Izogibanje neresničnim in zavajajočim izjavam o konkurentih 
Poslovna politika Telekoma Slovenije, d. d., je, da prodaja storitve na osnovi njihovih 
lastnosti in njihove kakovosti. 
Ni dovoljeno širiti neresničnih ali zavajajočih izjav in namigovanj o konkurentih, njihovi 
proizvodnji ali storitvah. Takšno ravnanje povzroča nespoštovanje pri uporabnikih in 
pritožbe konkurentov. Prepričajmo se, da bodo vse naše primerjave s konkurenti ter 
njihovimi proizvodi in storitvami utemeljene, celovite, točne in nezavajajoče. 
 
3.4 ODNOSI Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI 
 
Telekom Slovenije, d. d., ima z drugimi organizacijami pogoste poslovne odnose, zato je 
posamezen distributer lahko oboje, končni uporabnik in konkurent. Spet druga 
organizacija je lahko hkrati dobavitelj, konkurent, distributer in končni uporabnik 
Telekomovih storitev. Pri kakršnemkoli poslovanju je pomembno, da razumemo vsak 
posamezen odnos in da temu primerno ravnamo. 
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3.4.1 Komplementarne tretje stranke 
Telekom Slovenije, d. d., ima tudi različne poslovne odnose s komplementarnimi tretjimi 
strankami, kot so, na primer, Telekomovi poslovni partnerji in svetovalne organizacije. V 
primeru stikov s temi tretjimi strankami se moramo držati veljavnih smernic v zvezi s 
prodajo, marketingom in storitvami, ki opredeljujejo ustrezno vedenje pri poslovanju z 
njimi. 
 
3.4.2 Poslovni stiki s konkurenti 
Zelo pomembno je, da razumemo, ali je organizacija oziroma podjetje, s katerim delamo 
kot z dobaviteljem ali uporabnikom, tudi konkurent Telekoma Slovenije, d. d. 
Takšni odnosi zahtevajo posebno pazljivost. 
Neizogibno je, da se občasno srečamo s konkurenti, se z njimi pogovarjamo, se 
udeležujemo istih gospodarskih srečanj ali srečanj poslovnega združenja. Mnogi od teh 
stikov so popolnoma sprejemljivi, dokler upoštevamo ustaljene postopke. Sprejemljivi 
stiki vključujejo: prodajo drugim podjetjem v naši panogi in nakup od njih, dovoljeno 
udeležbo pri skupnih ponudbah, obiskovanje poslovnih razstav in sejmov in drugih 
združenj. Vendar tudi takšni stiki zahtevajo previdnost. Če dvomimo, se za nasvet 
obrnimo k našemu nadrejenemu in direktorju kadrovskega sektorja. 
 
3.4.3 Prepovedi 
V vseh stikih s konkurenti je prepovedano govoriti o cenovni politiki, pogodbenih 
pogojih, stroških, zalogah, načrtih na področju marketinga in storitev, tržnih raziskavah in 
analizah, načrtih za nove storitve, zmogljivostih in zavarovanih ali zaupnih informacijah 
vseh vrst. Če konkurent načne pogovor z eno od teh tem, pa čeprav neopazno in 
navidezno nenamerno, moramo pogovor takoj prekiniti in konkurentu povedati, da se o tej 
temi nikakor ne bomo pogovarjali. Izogniti se moramo možnosti nezakonite dejavnosti s 
konkurenti in moramo po potrebi zapustiti srečanje oziroma prekiniti pogovor. Svoje 
komuniciranje omejimo na to, kar je brez dvoma zakonito in korektno. Če pride do 
kakšnih incidentov v zvezi z naštetimi temami, moramo o tem takoj obvestiti svojega 
nadrejenega in direktorja kadrovskega sektorja. 
 
3.5 PRIDOBIVANJE IN UPORABA INFORMACIJ O DRUGIH PRAVNIH OSEBAH 
 
V vsakodnevnem poslovanju je običajno pridobivanje informacij o mnogih drugih pravnih 
osebah, vključno s konkurenti. Tako ravnanje sodi k normalni poslovni dejavnosti in samo 
po sebi ni nemoralno. 
Telekom Slovenije, d. d., na primeren način zbira tovrstne informacije, da lahko povečuje 
svojo kredibilnost in ocenjuje dobavitelje. S pomočjo številnih zakonitih virov zbira tudi 
informacije o konkurentih, da bi lahko ocenil relativne prednosti lastnih storitev in 
izdelkov ter načinov trženja. Ta dejavnost je korektna in potrebna v sistemu, kjer vlada 
konkurenčnost, vendar pa so načini, s katerimi naj bi se te informacije pridobivale in 
uporabljale, omejeni. 
Nobena družba naj ne bi uporabljala nekorektnih sredstev za pridobivanje konkurentovih 
poslovnih skrivnosti ali drugih zaupnih informacij. Nezakonite metode, kot na primer 
nepooblaščeno vstopanje v prostore , vlamljanje, prisluškovanje telefonskim sporočilom, 
podkupnine in kraja, so kazniva dejanja. Enako velja za poskus pridobitve konkurentove 
zaupne informacije z zaposlovanjem njegovih delavcev.  
Nekorektno pridobivanje zaupnih informacij od konkurentovih delavcev in uporabnikov 
Telekoma Slovenije, d. d., ni dovoljeno. Telekom Slovenije, d. d., ne dovoli takšnega 
zbiranja informacij. Informacije o drugih družbah je treba obravnavati z občutkom in 
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diskretno. Telekom Slovenije, d. d., posveča vso potrebno pozornost varovanju zaupnih 
informacij drugih oseb. 
 
3.6 INFORMACIJE, KI JIH POSREDUJEJO DRUGI 
 
Druge organizacije imajo zaupne informacije, ki jih hočejo zaščititi. 
V primeru, da pri izvajanju pravnega posla dobimo takšno informacijo, moramo ravnati 
previdno in v skladu s pogodbo, dogovorom ali sporazumom, v katerem je način 
varovanja takšne informacije določen. S tem se izognemo kakršnimkoli obtožbam, da si je 
Telekom Slovenije, d. d., informacijo prisvojil nezakonito ali da jo je zlorabil. 
 
3.6.1 Prejemanje informacij, ki so lahko zaupne ali je njihova uporaba omejena 
Da bi se izognili tveganju, da bi Telekom Slovenije, d. d., obtožili nezakonitega 
prisvajanja ali zlorabljanja zaupne informacije ali informacije z  omejeno naravo, ki 
pripada nekomu drugemu, obstajajo določena pravila, po katerih se moramo ravnati, 
preden sprejmemo takšno informacijo. Informacije ne glede na obliko (pisna, ustna, 
vizualna) ne smemo sprejeti, dokler se Telekom Slovenije, d. d., in druga stranka pisno ne 
dogovorita o pogojih njene uporabe. Kadar je takšna zaupna informacija ali informacija z 
omejeno uporabo v naših rokah, je ne smemo uporabljati, razmnoževati, razširjati ali 
razkrivati, razen če to delamo v skladu z dogovorjenimi pogoji. 
 
3.6.2 Uporaba informacijskih tehnologij 
Sektor za informatiko je odgovoren za poenotenje in posodabljanje programske opreme in 
programskih orodij ter je tudi odgovoren za dosledno uporabo licenčnih pogodb za 
programsko opremo, ki se uporablja v Telekomu Slovenije, d. d. Sektor za kadrovske 
zadeve pa je odgovoren za izvajanje šolanja za programsko opremo, ki se uporablja v 
Telekomu Slovenije, d. d. Pri uporabi elementov informacijskih tehnologij v Telekomu 
Slovenije, d. d., je treba upoštevati veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji in interne 
akte podjetja ter ravnati v duhu dobrega gospodarja. 
Uporabnik je ob delu z informacijsko opremo dolžan upoštevati naslednja pravila: 

• uporabljati sme le programsko opremo, za katero je pooblaščen,  
• kot uporabnik mora ustrezno varovati računalniška gesla za dostop do elementov 

IS, 
• na delovni postaji (računalniku ali terminalu) ne sme zaganjati programov, če ne 

pozna njihovega pomena ali jih za opravljanje del in nalog na delovnem mestu ne 
potrebuje, čeprav zagon programov ni onemogočen, 

• ne sme razširjati škodljive programske opreme, 
• izvajati mora »računalniško protivirusno« zaščito, 
• ne sme sam nameščati nove programske opreme ali je nadgraditi, tega tudi ne sme 

omogočiti nepooblaščeni osebi, 
• pridobivanje programske opreme se vrši v skladu z internimi predpisi in 

prevzemnim testiranjem v sektorju za informatiko, 
• mora se obrniti na neposrednega vodjo oziroma sektor za informatiko in pravno 

pisarno, kadar je v dvomih glede licenčnih pravic uporabljane programske opreme, 
• na internetu ne sme obiskovati škodljivih in prepovedanih vsebin (igre na srečo, 

mamila, terorizem, otroška pornografija, povzročanje ali sodelovanje v rasnih, 
verskih in drugih nestrpnostih), 

• uporabnik je dolžan uporabljati internetne servise izključno za opravljanje del in 
nalog, povezanih z delovnimi procesi v Telekomu Slovenije, d. d., 

• ne sme zaganjati (igrati) računalniških igric, 
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• na osebni računalnik ni dovoljeno priključevanje naprav, ki niso osnovno sredstvo 
Telekoma Slovenije, d. d., in jih za izvajanje svojih del in nalog z uporabo 
informacijskih tehnologij ne potrebuje,  

• ni dovoljeno odpirati in spreminjati konfiguracije osebnega računalnika ali 
konfiguracijskih nastavitev, 

• ni dovoljeno dostopanje in pregledovanje vsebine delovne postaje drugih 
uporabnikov, razen pooblaščenim osebam iz sektorja za informatiko in neposredno 
nadrejenemu delavcu, o čemer pa mora biti uporabnik obveščen. 

 
3.7 UPORABA BLAGOVNIH ZNAMK 
 
Uspešne blagovne znamke so prepoznavni izdelki, storitve in tudi podjetje samo, ki so 
nadgrajeni tako, da uporabniki zaznavajo zanje pomembne, posebne in trajne dodane 
vrednote, ki se kar najbolje ujemajo z njihovimi potrebami. Blagovne znamke so del 
premoženja podjetja. Gre za pravno zaščiteno lastnino podjetja, zato je nujno ustrezno 
upravljanje blagovnih znamk. 
Telekom Slovenije, d. d., uporablja vrsto blagovnih znamk, imen in simbolov za 
prepoznavanje in razlikovanje svojih izdelkov in storitev. Zaposleni v podjetju moramo 
dosledno spoštovati pravila ravnanja s korporativno blagovno znamko- imenom in simbolom 
podjetja, ki so zapisana v priročniku celostne grafične podobe Telekoma Slovenije, d. d., ter 
pravila, ki jih predpisujejo priročniki celostne grafične podobe hčerinskih podjetij in enot. V 
primeru nejasnosti se moramo obrniti na direktorja pravne pisarne. 
 
3.8 PODKUPNINE, DARILA IN ZABAVA 
 
V poslovnih stikih je ob dogodkih, prireditvah ali praznikih običajna tudi izmenjava daril. Pri 
tem gre lahko za reklamne predmete majhne vrednosti, ki se delijo v velikem obsegu, 
materialne dobrine ali tudi storitve, reklamne premije in popuste. Nedopustno je sprejemanje 
ali dajanje podkupnin. 
V nadaljevanju navajamo smernice Telekoma Slovenije, d. d., o dajanju in sprejemanju daril 
ter poslovnih ugodnosti. Izjemno odstopanje od zastavljenih smernic lahko odobri le uprava, 
vendar samo v primeru, da izjeme niso v nasprotju z zakonom ali običajno poslovno prakso. 
 
3.8.1 Poslovne ugodnosti 
Z dovoljenjem nadrejenega z ustreznim pooblastilom lahko sprejmemo ali nudimo običajne 
poslovne ugodnosti, kot so: poslovna kosila, udeležba na poslovnih dogodkih, izobraževanjih 
ipd., pod pogojem, da so izdatki za ta namen razumni in niso v nasprotju z zakonom ali 
običajno poslovno prakso. 
 
3.8.2 Sprejemanje daril 
Ne mi ne naši zakonski ali izvenzakonski partnerji ter širši družinski člani ne smemo zahtevati 
ali sprejeti darila ali denarja od dobavitelja ali kupca, s katerim je Telekom Slovenije, d. d., v 
poslovnem razmerju. Taka izmenjava daril oziroma denarja bi se upravičeno lahko označila 
kot poskus vplivanja na to poslovno razmerje. 
Sprejmemo lahko le darila simbolne vrednosti (npr. reklamne novosti), ki jih tudi sicer 
običajno prejmejo drugi poslovni partnerji v podobnem poslovnem razmerju s kupcem ali 
dobaviteljem. 
V skladu z določili zakona o dohodnini smo kot prejemnik darila v vrednosti nad zakonsko 
določeno vrednostjo tudi zavezanec za plačilo dohodnine. 
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V primeru, da nam ponudijo bodisi darilo z več kot simbolno vrednostjo bodisi darilo, ki ga 
običajno ne ponujajo drugim, ali pa nam ponudijo denarna sredstva, moramo takoj obvestiti 
svojega neposredno nadrejenega ali direktorja kadrovskega sektorja. Enako velja, če eno ali 
drugo pride na dom ali v pisarno. 
V tem primeru moramo urediti tudi vse potrebno, da se darilo ali denar vrne, darovalca pa 
moramo obvestiti o vsebini etičnega kodeksa Telekoma Slovenije, d. d. 
 
3.8.3 Honorarji za napotila 
Le z dovoljenjem uprave lahko napotimo stranke k prodajalcem - tretjim strankam, kot so npr. 
pooblaščeni prodajalci telekomunikacijskih storitev ali opreme in pooblaščeni delavci 
Telekoma Slovenije, d. d., vendar pa ne smemo sprejeti nobenega honorarja, provizije ali 
drugega nadomestila za to dejavnost. 
 
3.8.4 Obdarovanje 
Dajanje daril ali denarnih sredstev direktorju, uradniku ali uslužbencu nekega dobavitelja, 
stranki ali kakršni drugi organizaciji z namenom vplivanja na razmerje te organizacije do 
Telekoma Slovenije, d. d., ni dovoljeno. Lahko pa poslovnemu partnerju podarimo darilo 
simbolne vrednosti, če to ni v nasprotju z zakonom ali običajno poslovno prakso. 
Če vrednost darila presega zakonsko dogovorjeno vrednost, moramo v skladu z zakonom o 
dohodnini obvestiti prejemnika darila, da je kot obdarovanec tudi zavezanec za plačilo 
dohodnine. Telekom Slovenije, d. d., je po zakonu ob izročitvi darila ali nagrade obvezan 
obračunati in odvesti akontacijo dohodnine, ki znaša 25 % vrednosti darila. 
 
3.8.5 Odnosi z vladnimi uslužbenci 
Sprejemljiva praksa v komercialnem poslovnem okolju, kot je omogočanje izobraževanja, 
prevoza, izletov, obedov, zabave ali drugih dobrin, je lahko povsem nesprejemljiva in celo v 
nasprotju z zakoni in predpisi, kadar gre za vladne uslužbence ali za tiste, ki delujejo v imenu 
vlade. Zato moramo paziti na ustrezne zakone in predpise, ki urejajo odnose med vladnimi 
uslužbenci, odjemalci ter dobavitelji. Ne smemo dajati denarja ali daril uradniku ali 
uslužbencu nekega vladnega telesa, če bi se lahko razumelo, da gre za namen vplivanja na 
poslovno razmerje s Telekomom Slovenije, d. d. 
 
3.8.6 Javni uradni obiski in obiski v reklamne namene, javni govori in honorarji 
Telekom Slovenije, d. d., vzpodbuja javne uslužbence, da nepolitično obiskujejo poslovne 
prostore Telekoma Slovenije, d. d., z namenom, da bi bolje razumeli naše izdelke, storitve in 
naše poglede na vprašanja širšega družbenega okolja. Gre za gradnjo odnosov z državno 
upravo kot del odnosov z javnostmi. Izvajanje političnih kampanij v prostorih Telekoma 
Slovenije, d. d., ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno izkoriščanje površin v lasti Telekoma 
Slovenije, d. d., (telefonske govorilnice ipd.) za namen političnega oglaševanja. 
 
3.8.7 Antikorupcijska klavzula 
V vseh pogodbah, ki jih sklepa Telekom Slovenije, d. d., se obvezno uporablja naslednja 
antikorupcijska klavzula: »Šteje se, da je ta pogodba nična, če v zvezi s sklenitvijo ali 
izvajalcem pogodbe pride do korupcije, ki vpliva ali bi utegnila vplivati na ravnanje 
pogodbenih strank. V vsakem takem primeru bo Telekom Slovenije, d. d., s pisno izjavo 
uveljavljal ničnost oziroma bo pogodbo razdrl«. 
Za korupcijo se po tej pogodbi šteje, če delavec Telekoma Slovenije, d. d., (pogajalec, 
predlagatelj, podpisnik ali izvajalec) drugi pogodbeni stranki (kupec ali prodajalec) 
neposredno ali posredno obljublja, ponuja ali daje darila oziroma zahteva ali sprejema od 
druge pogodbene stranke takšne ali podobne obljube, darila ali druge koristi. 
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3.9 SPOŠTOVANJE ZAKONOV 
Pri poslovanju lahko naletimo na zelo različna pravna vprašanja, še posebej na področjih, ki 
so opisana v nadaljevanju. V takšnih primerih se moramo obrniti na nadrejenega ali direktorja 
pravne pisarne Telekoma Slovenije, d. d. 
3.9.1 Konkurenca 
Namen zakonodaje s področja konkurence je, da prepreči motenje delovanja konkurenčnega 
tržnega sistema. Čeprav je namen takšnih zakonov predvsem ekonomske narave, pa je njihov 
učinek pogosto opazen ne le v zaščiti uporabnikov, temveč tudi drugih družbenih vrednot, 
vključno z osebnimi svoboščinami. Na podlagi teh zakonov podjetja ne morejo sklepati 
neformalnih sporazumov z drugimi podjetji, ki bi preveč omejevali delovanje konkurenčnega 
sistema, kot je npr. določanje cen ali delitev uporabnikov ali ozemelj. 
Politika Telekoma Slovenije, d. d., je popolno in dosledno spoštovanje zakonov o konkurenci, 
zato Telekom Slovenije, d. d., svoje storitve ponuja vsem pod enakimi pogoji. 
 
3.9.2 Uvoz 
V primeru uvoza izdelkov mora Telekom Slovenije, d. d., upoštevati uvozne predpise in 
zahteve pri mednarodnem poslovanju. Neupoštevanje zakona ima lahko za posledico različne 
kazni, med drugim tudi izgubo pravic do uvoza. 
 
3.9.3 Okolje 
Telekom Slovenije, d. d., si prizadeva doseči vodilno mesto na področju varovanja okolja. Ne 
samo, da upoštevamo vse zakone o varovanju okolja, ampak v primerih, ko ni ustreznega 
zakona, določamo in upoštevamo lastna merila. Vsak od nas mora spoštovati politiko 
Telekoma Slovenije, d. d., in zakone o varovanju okolja. Če sodelujemo v procesih, ki 
vplivajo na okolje, kot so na primer merjenja in posegi v naravo, moramo dosledno upoštevati 
predpise o varovanju okolja in imeti ustrezna dovoljenja. Vsi zaposleni imamo vlogo pri 
varovanju okolja. 
 
3.9.4 Prodaja storitev javnemu sektorju 
Namen zakona o javnih naročilih je, da omogoči uporabnikom oziroma kupcem v javnem 
sektorju, kot so vlada, agencije, zavodi in druge ustanove, da nabavijo izdelke in storitve po 
razumnih cenah. Pri prodaji storitev javnemu sektorju moramo povsem spoštovati zakon o 
javnih naročilih. Dovoljene so le marketinške in prodajne aktivnosti. Zakon zahteva 
konkurenčne ponudbe in omogoča nabavo iz enega samega vira le v izjemnih okoliščinah. 
Nikoli se ne smemo pogovarjati o poslu ali zaposlitvenih priložnostih, ki bi lahko prinašale 
osebno korist nabavnemu osebju javnega sektorja, in ne smemo ponuditi ali dajati podkupnin 
v zvezi z nabavnimi dejavnostmi. 
 
3.9.5 Lobiranje 
Vsak stik z vladnim osebjem z namenom posredovanja podatkov in informacij za uporabo pri 
pripravi zakonodaje in izdajanju predpisov, vključno s takšno dejavnostjo v zvezi z zadevami 
na področju marketinga ali nabavljanja, se šteje za lobiranje. Nekateri zakoni definirajo 
lobiranje tudi širše, tako da vključuje tudi naše običajne marketinške dejavnosti. Glede na 
posamezen primer smo odgovorni za poznavanje in spoštovanje vseh ustreznih zakonov o 
lobiranju in darilih ter upoštevanje vseh zahtev v zvezi s poročanjem. Pridobiti moramo 
predhodno dovoljenje uprave za lobiranje v korist Telekoma Slovenije, d. d., razen kadar gre 
pri lobiranju samo za običajne marketinške dejavnosti in ne za vplivanje na zakonodajo ali 
izdajanje predpisov. 
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4. O ZASEBNEM ČASU 
 
4.1 NASPROTOVANJE INTERESOV 
 
Zasebno življenje je stvar posameznika. Vendar pa lahko pride do nasprotovanja interesov, če 
se ukvarjamo z nekaterimi dejavnostmi ali dajemo prednost osebnim interesom na račun 
interesov Telekoma Slovenije, d. d. Naša naloga je, da se izognemo situacijam, ko bi lahko 
prišlo do tega, da bi ne bili povsem lojalni. Situacija vsakega posameznika je različna, zato je 
treba pri ocenjevanju konkretne situacije upoštevati mnogo različnih dejavnikov. Da bi bili 
bolje obveščeni pred sprejemanjem odločitev, so navedene najpogostejše vrste konfliktov. 
 
4.1.1 Pomoč konkurentu 
Očitno nasprotovanje interesov je, če pomagamo organizaciji, ki trži izdelke in storitve, ki so 
konkurenčne sedanji ali potencialni ponudbi izdelkov ali storitev Telekoma Slovenije, d. d. 
Brez dovoljenja uprave nikakor ni dovoljeno delati za takšno organizacijo kot honorarni 
delavec, svetovalec ali član uprave. Takšne dejavnosti so prepovedane, ker bi lahko zahtevale 
delitev lojalnosti med Telekomom Slovenije, d. d., in konkurentom. 
 
4.1.2 Konkuriranje Telekomu Slovenije, d. d. in hčerinskim družbam 
Danes se mnogi Telekomovi zaposleni v svojem prostem času ukvarjajo z rutinskimi  
dejavnostmi, kjer imajo opravka s telefoni, računalniki, programsko opremo ali drugimi 
izdelki in storitvami, ki jih Telekom Slovenije, d. d., ponuja svojim uporabnikom. Zaradi 
takšnih dejavnosti navadno ne prihaja do nasprotovanja interesov. Zaposleni ne smemo 
opravljati dejavnosti, ki so v nasprotju s poslovnimi interesi Telekoma Slovenije, d. d., in 
njegovih hčerinskih družb. Izjemo od tega pravila lahko odobri edino uprava. 
Ne smemo komercialno tržiti izdelkov ali storitev, ki so konkurenčne trenutni ali potencialni 
ponudbi izdelkov in storitev Telekoma Slovenije, d. d., in hčerinskih družb. Takšne 
marketinške dejavnosti so »komercialne«, če zanje prejmemo posredno ali neposredno 
nadomestilo v katerikoli obliki. Izvajanje takšnih dejavnosti na nekomercialni osnovi je 
običajno dovoljeno, razen kadar se uprava Telekoma Slovenije, d. d., in hčerinske družbe 
odločijo, da takšne dejavnosti imajo ali bi lahko imele več kot minimalen vpliv na trenutno ali 
bodoče poslovanje družbe. Ker se Telekom Slovenije, d. d., širi na nova poslovna in interesna 
območja, bo stalno začrtoval nove meje sprejemljivih dejavnosti. Zato ni pričakovati 
konkretnih odgovorov na vsa vprašanja v zvezi z mejami sprejemljivih dejavnosti. Sami smo 
odgovorni za to, da se posvetujemo z našimi nadrejenimi in direktorjem kadrovskega sektorja 
in direktorjem pravne pisarne, in ugotovimo, ali bo dejavnost, ki jo načrtujemo, konkurirala 
kakšnim trenutnim ali potencialnim poslom Telekoma Slovenije, d. d. To je treba storiti, še 
preden začnemo s kakšno od dejavnosti, ki bi lahko povzročile nasprotovanje interesov. 
V primeru, da opravljamo dejavnost, ki bi lahko bila v nasprotju z določili te točke, moramo 
za nadaljevanje te dejavnosti pridobiti soglasje uprave Telekoma Slovenije, d. d., v roku 1 
meseca od podpisa tega kodeksa. To dovoljenje lahko uprava Telekoma Slovenije, d. d., 
kadarkoli prekliče. 
 
4.1.3 Dobavljanje Telekomu Slovenije, d. d. 
Razen kadar to v naprej dovoli uprava Telekoma Slovenije, d. d., zaposleni in naši ožji 
družinski člani ne smemo biti dobavitelji Telekoma Slovenije, d. d., niti predstavljati 
dobavitelja, delati za dobavitelja, ali biti član njegove uprave. Ne smemo sprejemati denarja 
ali kakršnihkoli neposrednih ali posrednih koristi za nasvete ali storitve, ki bi jih nudili 
kakšnemu dobavitelju v zvezi z njegovim poslom za Telekom Slovenije, d. d. 
 



 28

4.1.4 Uporaba časa in sredstev Telekoma Slovenije, d. d. 
V prostorih Telekoma Slovenije, d. d., ali med delovnim časom v Telekomu Slovenije, d. d., 
ne smemo izvajati del za druge organizacije poleg Telekoma Slovenije, d. d., in tudi ne 
smemo iskati takšnega dela, kar velja tudi za čas odmora. Prav tako za kakšno zasebno delo 
ne smemo uporabljati sredstev Telekoma Slovenije, d. d., vključno z napravami, računalniki, 
telefoni, kopirnimi stroji, materiali, viri ali zavarovanimi informacijami. 
 
4.1.5 Osebni finančni interesi 
Ne smemo imeti finančnih interesov v nobeni organizaciji ali podjetju, s katero Telekom 
Slovenije, d. d., posluje ali je njegova konkurenca, če bi ta interes povzročil ali bi kazalo, da 
povzroča nasprotovanje interesov s Telekomom Slovenije, d. d. Med takšne organizacije in 
podjetja sodijo dobavitelji, konkurenca, kupci, operaterji in povezana podjetja. Finančni 
interesi pri konkurenci povzročajo konflikte. 
4.1.5.1 Trgovanje z vrednostnimi papirji 
Finančni interes je neustrezen, če bi naša zaposlitev, velikost naše naložbe ali družba, v katero 
smo vlagali, z objektivnega stališča neke druge osebe vplivale na naša dejanja v funkciji 
zaposlitve v Telekomu Slovenije, d. d. Ko gre za dobavitelja ali povezano podjetje in smo 
posredno ali neposredno vpleteni v odločanje, ali naj Telekom Slovenije, d. d., posluje s tem 
podjetjem, ne bi smeli imeti v tem podjetju nobenega finančnega interesa. Poleg tega lahko v 
zvezi z začetno javno ponudbo podjetja občasno kakšen obstoječi ali potencialni dobavitelj, 
poslovni partner ali kupec Telekoma Slovenije, d. d., ponudi izbrani skupini investitorjev 
opcije za nakup delnic ali drugih vrednostnih papirjev. V takšni situaciji ne bi smeli sprejeti 
ali kupiti nobenih vrednostnih papirjev tega podjetja, če obstaja možnost, da je bil vzrok za 
ponudbo v celoti ali delno povezan z našo zaposlitvijo v Telekomu Slovenije, d. d., oziroma 
če naložba ne ustreza kakšnim drugim smernicam Telekoma Slovenije, d. d. Smernicam glede 
naložb se ne smemo izogniti tako, da bi delovali posredno preko druge osebe. 
 
4.2 UPORABA INTERNIH INFORMACIJ IN INTERNO TRGOVANJE 
 
Med trajanjem delovnega razmerja s Telekomom Slovenije, d. d., lahko dobimo določene 
informacije o Telekomu Slovenije, d. d., ali drugih podjetjih, ki niso bile objavljene. Uporaba 
takih neobjavljenih oziroma »internih« informacij o Telekomu Slovenije, d. d., ali kakšnem 
drugem podjetju v našo finančno ali drugačno korist ni samo nemoralna, temveč lahko 
pomeni tudi kršitev zakonov, ki ima lahko za posledico pravne sankcije. 
Telekom Slovenije, d. d., ne bo dopuščal neustrezne uporabe internih informacij. 
Materialna interna informacija je informacija, ki ni na voljo širši javnosti in ki bi lahko 
vplivala na razumnega vlagatelja, da bi kupil, prodal ali zadržal delnice ali druga vrednostne 
papirje. Čeprav ni mogoče za vse informacije vnaprej ugotoviti, ali predstavljajo materialne 
interne informacije, pa bi lahko sem spadale neobjavljene informacije o: finančnem 
poslovanju Telekoma Slovenije, d .d., vključno z zaslužki in dividendami; nakupih ali drugih 
poslovnih odločitvah; najavah pomembnih novih storitev ali izdelkov; pomembnih 
dejavnostih, ki vplivajo na Telekom Slovenije, d. d. Navajamo nekaj primerov, kako se lahko 
izognemo neustrezni uporabi internih informacij: 
Če vemo, da Telekom Slovenije, d. d., načrtuje poslovni odnos ali da bo kmalu naznanil novo 
storitev ali izdelek oziroma bo sprejel odločitev o nakupu, ki bi lahko vplival na ceno delnic 
nekega Telekomovega dobavitelja ali drugega podjetja, ne bi smeli kupovati ali prodajati 
delnic tega podjetja, dokler ni informacija objavljena. Če vemo, da bo Telekom Slovenije, d. 
d., kmalu objavil neko sporočilo, ki bi lahko vplivalo na ceno njegovih lastnih delnic na 
odprtem trgu, dokler ni to sporočilo objavljeno. Ne smemo kupovati ali prodajati delnic 
uporabnika ali povezanega podjetja na podlagi internih informacij, ki jih imamo o tem 
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podjetju. Če imamo neobjavljene informacije, da bo Telekom Slovenije, d. d., kmalu zgradil 
nov objekt ali da bo razširil obstoječi objekt, ne smemo investirati v zemljišče ali v kakšno 
podjetje blizu nove lokacije. Internih informacij ne smemo razkrivati zaposlenim v Telekomu 
Slovenije, d. d., ki nimajo poslovne potrebe, da bi jih poznali, ter nikomur izven Telekoma 
Slovenije, d. d. 
Kot to velja pri naložbah, se tudi tem smernicam ne smemo izogniti tako, da bi delovali preko 
druge osebe ali da bi interne informacije posredovali drugim za njihovo uporabo, tudi če od 
tega ne bomo imeli finančne koristi. 
 
4.3 JAVNO DELOVANJE 
 
Aktivno sodelovanje v družbenem življenju nas lahko spravi v položaj, ki predstavlja 
nasprotovanje interesov s Telekomom Slovenije, d. d. Kot član uprave, nadzornega sveta ali 
komisije se lahko, na primer, soočimo z odločitvijo, ki se nanaša na Telekom Slovenije, d. d. 
Lahko gre za odločitev o nakupu opreme ali storitev Telekoma Slovenije, d. d.; lahko gre za 
odločitev odbora davčnih cenilcev ali odbora za prostorsko planiranje, ki zadeva zemljišče 
Telekoma Slovenije, d. d. Glede na naš delovno-pravni položaj v Telekomu in glede na to, ali 
bi od odločitve imeli osebno korist, lahko zakon od nas zahteva, da se vzdržimo odločanja o 
tem vprašanju. Po drugi strani pa lahko v nekaterih okoliščinah zakon ne dovoljuje, da bi se 
vzdržali. Čeprav imamo vso pravico in dolžnost, da se odločimo in nosimo odgovornost za 
svojo odločitev, pa bi se pred sprejemanjem odločitve morali posvetovati z upravo. Da bi 
obvarovali Telekom Slovenije, d. d., raznih nevšečnosti, moramo, ne glede na to, ali se bomo 
vzdržali odločanja ali ne, jasno izjaviti, da smo zaposleni v Telekomu Slovenije, d. d.: s tem 
bomo odvrnili vse morebitne obtožbe, da smo poskušali prikriti svojo povezavo. Če se 
vzdržimo, jasno navedimo, da ravnamo tako zato, ker bi sicer prišlo do nasprotovanja 
interesov ali pa bi, če se ne bi vzdržali, ustvarjali vtis, da je prišlo do nasprotovanja interesov. 
 
4.4 SODELOVANJE V POLITIČNEM ŽIVLJENJU 
 
Telekom Slovenije, d. d., nas ne bo plačal za čas, ki ga porabimo za javno delo, če delamo kot 
izvoljeni funkcionar, razen če tako zahteva zakon. Vendar pa lahko za tovrstno delo vzamemo 
neplačan dopust, če nam odsotnost odobri naš nadrejeni. Za politično dejavnost lahko 
uporabimo tudi letni dopust. 
 
4.4.1 Govorjenje v javnosti 
Če imamo javni govor o političnih vprašanjih, moramo nastopiti kot posameznik. Ne dajemo 
videza, da delujemo v imenu Telekoma Slovenije, d. d., in izrecno navedimo, da nastopamo 
kot posameznik. 
 
4.5 NEKDO OD VAŠIH BLIŽNJIH DELA V PANOGI 
 
Z vse večjim številom družin, kjer sta zaposlena oba zakonca, in s širitvijo panoge se lahko 
znajdemo v situaciji, ko bo naš zakonski partner, drug član naše najožje družine ali kdo drug 
od naših bližnjih postal konkurent ali dobavitelj Telekoma Slovenije, d. d., ali pa se bo 
zaposlil pri katerem od konkurentov ali dobaviteljev. Čeprav ima vsak pravico, da si prosto 
izbere poklicno kariero, pa so takšne situacije posebej občutljive glede varnosti, zaupnosti in 
nasprotovanja interesov. Tesnost razmerja lahko pripelje do nenamernega kompromitiranja 
interesov Telekoma Slovenije, d. d. Pri ocenjevanju takšne situacije je treba upoštevati več 
faktorjev, med drugim razmerje med Telekomom in drugim podjetjem, naravo naših 
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odgovornosti kot delavca Telekoma Slovenije, d. d., odgovornost osebe, ki nam je blizu, ter 
dostop do zaupnih informacij obeh delodajalcev.  
Če imamo glede naše situacije kakšna vprašanja, se posvetujmo s svojim nadrejenim, da bi 
ocenili naravo in obseg pomislekov ter ugotovili, kako bi jih lahko odpravili. Pogosto je 
tveganje za interese Telekoma Slovenije, d. d., majhno, tako da nas bo naš nadrejeni lahko 
samo opomnil, da moramo biti pazljivi pri nenamernem razkrivanju zaupnih informacij. V 
hujših primerih pa je lahko potrebna sprememba na delovnem mestu ene od vpletenih oseb. 
 
5.KRŠITVE KODEKSA 

 
Zaposleni Telekoma Slovenije, d. d., ki krši ta kodeks, je disciplinsko in odškodninsko 
odgovoren Telekomu Slovenije, d. d. V primeru najhujših kršitev Telekom Slovenije, d. d., 
zaposlenemu lahko odpove pogodbo o zaposlitvi.  
 
6. VELJAVNOST KODEKSA 
 
Kodeks prične veljati 15.03.2003 in se objavi v Uradnem glasilu Telekoma Slovenije, d. d. 

 
 

 
 




