
  

  

FLENCO FLUID SYSTEM S.r.l.  
  

  

ETIČNI KODEKS  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Rev.00 – 03/2019  

 



  
VSEBINA  

0. Predgovor  

1. Uvod  

2. Prejemniki etičnega kodeksa  

3. Etična vizija Flenco Fluid Systema  

4. Kriteriji obnašanja nasproti deležnikom*  

4.1. Odnosi med sodelavci  

4.2. Odnosi z organi družbe in povezanimi strankami  

4.3. Odnosi z nadzornimi organi, pravosodnimi organi in drugimi nadzornimi telesi  

4.4. Administrativno upravljanje in računovodski izkazi   

4.5. Odnosi s strankami  

4.6. Odnosi z dobavitelji in svetovalci  

4.7. Odnosi s tržiščem 

4.8. Odnosi z javno upravo  

4.9. Pravilna uporaba informacijskih IT sistemov in medmrežja  

5. Uveljavljanje etičnega kodeksa  

6. Stimulacija za samostojno razmišljanje  

  

  

  

  

  

 

 

 *Deležniki = interesne skupine (lastniki, družbeniki, itd.)    



  
  
  
  

0. Predgovor  

   

Etični kodeks Flenco Fluid System S.r.l. predstavlja celoten smisel vrednot in načel podjetniškega lastništva 

in ga je sčasoma predvsem potrebno upoštevati kot uporabno orodje za ohranjanje vrednot in integritete Flenco 

Fluid Systema.   

Gre za niz pozitivnih načel in pravil obnašanja, ki ga je organizacija prostovoljno privzela in objavila kot 

konkretni izraz svojih namenov nasproti svojim deležnikom.   

Kodeks nima roka uporabe, kar pa ne vpliva na morebitne revizije, do katerih bi lahko prišlo po letnem 

pregledu.  

  

  

1. Uvod  

   

Primarni cilj etičnega kodeksa je izražanje in razširjanje vrednot, v katere Flenco Fluid System verjame na 

vseh nivojih in zagotavljanje, da se vsi, kadarkoli morajo sprejemati odločitve, jasno zavedajo, da to ne 

vključuje samo njegovih interesov, pravic in dolžnosti, temveč tudi tiste podjetja.  

Popolno upoštevanje etičnega kodeksa je bistvenega pomena, zato Flenco Fluid System od vseh prejemnikov 

zahteva, da se k temu osebno zavežejo.  

  

1.1 Flenco Fluid System  

Flenco Fluid System je družba skupine Ilmed group, ki deluje tako v Italiji, kot v tujini preko hčerinskih podjetij 

v Sloveniji in na Kitajskem. Ustanovljena leta 1988 kot inženirska družba (FLuid ENgineering COmpany) je 

postopoma širila svoje dejavnosti z vključevanjem nabave in proizvodnje, tako da je končno postala pravi 

"sistemski integrator ”.  

Kupci Flenco Fluid Systema so svetovno priznana podjetja, vodilna na trgih “ nafte in plina ” ter “ proizvodnje 

električne energije ”.  

V zadnjih nekaj letih se je Flenco Fluid System podala na pot bistvenih sprememb glede upravljanja s 

človeškimi viri in procesi. Te spremembe so družbo močno motivirale k nadaljevanju z namenom konsolidacije 

sodobnega in inovativnega poslovnega modela.  

  

  

1.2 Globalna politika   



Z odličnim know-howom, ki smo ga z leti pridobili in prenesli v razvojno fazo vsakega posameznega projekta, 

je Flenco Fluid System sposobna ponuditi in zagotoviti opredelitev in doseganje personaliziranih (po meri), 

učinkovitih in visoko kakovostnih rešitev.  

Vse dejavnosti Flenco Fluid Systema so namreč prežete z integriranim, sistematskim in transparentnim 

sistemom za upravljanje podjetja, ki se ukvarja s kakovostjo, okoljem in varstvom pri delu.   

   

  

2. Prejemniki etičnega kodeksa  

   

Ta etični kodeks je potrebno upoštevati kot bistveni del pogodbenih obveznosti vseh, ki na različnih funkcijah 

in z različnimi odgovornostmi sestavljajo organizacijo Flenco Fluid Systema in neposredno ali posredno 

izpolnjujejo poslovne namene, najsi bodo višji vodilni ali zaposleni, zunanji sodelavci, svetovalci ali 

dobavitelji.  

Flenco Fluid System poleg tega upa, da se njeni deležniki samoumevno strinjajo z načeli, na katerih temelji ta 

etični kodeks in da jih privzemajo ter uveljavljajo kot osnovo razmerja medsebojnega zaupanja.  

  

  

3. Etična vizija Flenco Fluid Systema  

  

Temeljni princip, na katerem sloni upravljanje podjetja Flenco Fluid System, je Uravnoteženje.  

Uravnoteženje v smislu poskušanja zadovoljiti potrebe in pričakovanja vseh deležnikov, pa tudi biti sposobni 

uravnovesiti pričakovano uspešnost in trud, ki je vložen, da bi jih dosegli. Uravnoteženje kot prispevek vsake 

posamezne osebe pri sledenju splošnih ciljev družbe, pa tudi kot "pravičnega" ravnovesja med vrednostjo, ki 

nastane med njenim poslovanjem in tisto, ki jo prejmejo njeni deležniki.  

Kot posledico tega splošnega načela Flenco Fluid System upošteva malo, kljub temu pa bistvenih vrednot, ki 

naj bodo vodila za dnevna dejanja njenih zaposlenih in ki karakterizirajo njen "način poslovanja":  

• Občutek dolžnosti: to je izpolnjevanje privzetih obveznosti in po pravilih nasproti vsem 

deležnikom. To je strateški element, ki gradi verodostojnost družbe.  

To vrednoto podpirajo naslednji koncepti:  

o Zakonitost: za Flenco Fluid System je upoštevanje zakonov bistvenega pomena. Tega načela 

se ne sme v nobenem primeru kršiti, niti v primeru, da oseba deluje v interesu ali v korist 

družbe. Iz tega razloga so prepovedana vsa dejanja, ki lahko posredno ali neposredno vodijo 

v kriminal.  

o Kakovost storitve in produkta: Flenco Fluid System izvaja svoje poslovanje tako, da 

zadovoljuje in varuje svoje stranke, pri čemer je pozorna na zahteve, ki lahko izboljšajo 

kakovost storitve in produkta. Iz tega razloga se pri vsaki dejavnosti zavezuje k uporabi najbolj 



naprednih standardov kakovosti, s ciljem zagotavljanja uspešnosti in učinkovitosti svojih 

dejanj, kot tudi stroškovne učinkovitosti.  

o Konflikt interesov: pri vseh svojih dejavnostih se poskuša Flenco Fluid System izogniti 

situacijam konflikta interesov, najsi bodo realni ali pa tudi samo potencialni. "Konflikt 

interesov", poleg primerov, ki jih določajo zakoni, vključuje tudi težnjo osebe, da bi 

zadovoljevala interese, ki niso interesi družbe z namenom pridobivanja lastnih koristi ali 

koristi drugim osebam. Da bi zagotovili spoštovanje tega načela je Flenco Fluid System 

vzpostavila naslednje obveznosti:  

• upoštevanje zakonov in notranjih pravilnikov družbe pri vseh osebnih in poslovnih 

odnosih izven družbe;  

• izogibanje dejanjem ali razmerjem, ki bi lahko bili ali se zdeli v konfliktu z 

obveznostmi, ki izhajajo iz posamezne funkcije družbe ali z njenimi interesi; 

• ocenjevanje prednosti in pomanjkljivosti za podjetje, ko se sprejema zadolžitve v 

drugem podjetju.  

• obveščanje družbe o razmerjih ali situacijah, ki so pomembne za dejavnosti družbe in 

ki vključujejo osebne interese ali osebe, povezane s temi dejavnostmi.  

• Spoštovanje: v smislu razvoja in  zaščite ljudi Flenco Fluid Systema, pa tudi pravičnosti v odnosih 

do dobaviteljev in kupcev. Spoštovanje vrednot posameznika in utrjevanje sodelovanja ter 

ekipnega duha.  

To vrednoto podkrepljujejo naslednji koncepti:  

o Transparentnost in zaupnost: Flenco Fluid System verjame v transparentnost, tako pri delu, kot v 

notranjem in zunanjem sporazumevanju. Iz tega razloga se zavezuje, da bo zagotovila vsem svojim 

sogovornikom jasne, popolne in pravočasne informacije povezane z dejanji, ki jih je potrebno 

izvesti. V nobenem primeru se ne sme razkrivati napačnih ali pristranskih novic. Informacije, 

podatki in znanja, ki ga pridobijo, obdelujejo ali upravljajo zaposleni družbe med opravljanjem 

svojega dela, morajo ostati striktno zaupna in ustrezno zaščitena ter se jih ne sme uporabljati, 

sporočati ali razkrivati niti znotraj niti izven podjetja, razen če je to v skladu z uporabno 

zakonodajo in predpisi pa tudi veljavnimi postopki podjetja. Flenco Fluid System zagotavlja 

varovanje osebnih podatkov v skladu z referenčno zakonodajo in še posebej z GDPR – Uredbo 

EU 2016/679  

o Družba se zavezuje, da se bo zoperstavila vsem oblikam trgovskih goljufij in da bo spoštovala 

pravice industrijske lastnine ter avtorske pravice.  

• Odgovornost: v smislu zaveze k upoštevanju posledic svojih dejanj, pozornosti na vpliv, ki jih imajo 

na deležnike, tudi v srednje-dolgoročnem obdobju.  



Primeri te zaveze so iniciative, namenjene povečevanju varnosti svojih delavcev v skladu z zahtevami 

produkcije in tistih, katerih namen je varovanje okolja.   

To vrednoto podkrepljujejo naslednji koncepti:  

o Integriteta in upravljanje podjetja ter uporaba virov in sredstev podjetja: Flenco Fluid System 

opravlja svojo poslovno dejavnost v skladu z zakoni,  s členi predpisov, ki urejajo združenja ter 

podjetja (Association and corporate regulations), pri čemer zagotavlja ustrezno delovanje organov 

podjetja in zaščito enakopravnosti ter pravic investiranja deležnikov, ob hkratnem ohranjanju 

celovitosti delniškega kapitala in sredstev. Uporaba virov družbe temelji na največji 

transparentnosti s periodičnim poročanjem pristojnim notranjim in zunanjim nadzornim organom.  

Družba mora delovati z dolžno skrbjo in gospodarnostjo, da tako z odgovornim obnašanjem 

zavaruje svoja sredstva.  

Vsak zaposleni ali zunanji sodelavec je odgovoren za varovanje virov, ki so mu zaupani in je 

dolžan o morebitnih grožnjah ali dogodkih, ki bi lahko oškodovali družbo ali poškodovali njena 

sredstva, obvestiti pristojno osebo.  

o Varnost: Flenco Fluid System se popolnoma zaveda bistvenega pomena zagotavljanja svojim 

delavcem popolnoma varnega delovnega okolja, vključno z obrati in proizvodnimi zmogljivostmi. 

Vse delovne procese se izvaja popolnoma v skladu z veljavnimi  zakoni in predpisi in se jih 

sistematično nadzira ter izboljšuje s posegi, ki presegajo skladnost z regulativnimi zahtevami in ki 

izpolnjujejo specifične potrebe konteksta. Družba se zavezuje, da bo razširjala in utrjevala kulturo 

varnosti med vsemi svojimi sodelavci in podpogodbeniki, razvijala zavedanje o tveganjih in 

spodbujala odgovorno obnašanje vseh.  

o Varovanje okolja: Flenco Fluid System verjame, da je varovanje okolja temeljna vrednota za 

skupnost in je prepričana, da obstaja popolna skladnost med izvajanjem poslovnih dejavnosti in 

spoštovanjem naravnega okolja. Iz tega razloga, brez da bi prejudicirali skladnost z uporabno 

okoljsko zakonodajo, privzema nadaljnje ukrepe, z namenom zmanjšanja vpliva na okolje, ki 

izvira iz opravljanja svoje dejavnosti.  

   

  

  
4. Kriteriji obnašanja nasproti deležnikom  

   

4.1. Odnosi med osebjem  

Flenco Fluid System se zavezuje, da se bo njeno osebje držalo obnašanja na podlagi "pravic in dolžnosti". 

Natančneje, da bi zaščitila in obogatila svoj človeški kapital, Flenco Fluid System zagotavlja:  

• odsotnost vseh oblik diskriminacije svojih zaposlenih in zunanjih sodelavcev, tako v fazi zaposlovanja 

kot pri upravljanju in razvoju osebja;  



• popolno uporabo vseh strokovnih veščin, prisotnih v strukturi, aktiviranje razpoložljivih vzvodov za 

spodbujanje razvoja in rasti svojih zaposlenih na podlagi merila objektivnih zaslug;  

• razširjanje in utrjevanje varnostne kulture z razvojem zavedanja nevarnosti in s spodbujanjem 

odgovornega obnašanja celotnega osebja, v skladu z mednarodnimi standardi;   

• varovanje moralne integritete zunanjih sodelavcev, z zagotavljanjem pravice do delovnih pogojev, ki 

odsevajo osebno dostojanstvo. Obnašanje ali govorjenje, ki bi lahko vznemirilo ljudi zaradi njihovega 

spola, političnega ali verskega prepričanja je prepovedano.  

• Varovanje osebnih podatkov zunanjih sodelavcev v skladu z določili s področja varovanja podatkov in 

zaupnosti, kot v GDPR - Uredbi EU 2016/679;  

• neprestano izboljševanje delovnih pogojev in uspešnosti podjetja z vzdrževanjem in razvojem 

integriranega sistema kakovosti, okolja in varnosti (Integrated Quality, Environment and Safety 

Management System).  

Vse osebe, zaposlene v Flenco Fluid System morajo poznati in upoštevati vsebino tega etičnega kodeksa, 

katerega upoštevanje predstavlja pogodbeno obveznost in:  

• delovati zakonito in v dobri veri, ob upoštevanju pogodbeno dogovorjenih obveznosti ter zagotavljati 

zahtevane storitve;  

• Izogibati se situacijam v katerih bi lahko prišlo do konflikta interesov in se vzdržati osebnega 

izkoriščanja tistih poslovnih priložnosti, ki bi se lahko pojavile zaradi njihovega znanja pri opravljanju 

njihovih funkcij (npr. ne smejo sprejemati denarja, daril, uslug, ne smejo pričeti pogajanja ali sklepati 

pogodb z družinskimi člani, itd.).  

• z največjo stopnjo zaupnosti obravnavati vse informacije, dokumente, raziskave, iniciative, projekte, 

pogodbe, načrte, itd. pridobljene pri izvedbi storitev in še posebej v primeru, če te lahko kompromitirajo 

podobo ali interese kupcev/uporabnikov Družbe;  

• delati skrbno z namenom zaščite sredstev podjetja v skladu z internimi postopki, dosledno in varčno 

uporabo dodeljenih jim sredstev ter se izogibati neustrezni uporabi teh sredstev. Še posebej morajo 

upoštevati posebne pravilnike, ki obravnavajo orodja in aplikacije informacijske tehnologije IT.  

  

  

4.2 Odnosi z organi družbe in povezanimi strankami 

Struktura podjetja mora predstavljati ključno referenčno točko za delo, razvoj in rast sredstev podjetja ter za 

obogatitev delniškega kapitala.   

Flenco Fluid System mora ostati vzor najvišje integritete, transparentnosti, nepristranskosti in pravičnosti pri 

obravnavanju svojih deležnikov in povezanih strank.   



Upravni odbor Flenco Fluid:   

• zagotavlja, da bo vse osebje, vpleteno v pripravo organizacije računovodskih izkazov opravljalo svoje 

dolžnosti s skrbnim preverjanjem obdelanih podatkov, po vseh svojih sposobnostih sodelovalo pri vseh 

funkcijah, poročalo o primerih konfliktov interesov in zagotovilo jasne in popolne informacije;  

• ne bo izvajal dejanj, ki bi preprečevala ali oteževala izvedbo nadzornih in/ali revizijskih dejavnosti, ki 

zadevajo deležnike ali povezane stranke;  

• bo preprečeval vsem svojim članom delovanje na način, ki bo vplival na vodenje sestankov deležnikov 

z namenom pridobitve osebnih koristi;   

• preprečeval direktorjem ali njihovim predstavnikom, da bi kupovali ali vpisovali deleže Družbe z 

namenom oškodovanja družbenega kapitala ali rezerv, ki jih ni mogoče razdeljevati zakonito.   

• ne bo zmanjševalo kapitala, ne bo združevalo ali razdruževalo operacije, ki bi lahko škodovale upnikom 

organizacije.   

Poleg tega poudarjamo, da ima vsak posamezni direktor Flenco Fluid Systema na začetku vsakega sestanka 

upravnega odbora in neodvisnim revizorjem obveznost poročati o obstoju konflikta interesov, pri čemer mora 

specificirati vprašljivo transakcijo.   

Flenco Fluid System namreč za nadzor in spremljanje ustreznosti dejanj svojih direktorjev uporablja vodilne 

revizijske hiše.  

  

4.3 Odnosi z nadzornimi organi, pravosodnimi organi in drugimi nadzornimi telesi  

Odnosi z nadzornimi organi, pravosodnimi organi in drugimi nadzornimi telesi temeljijo na največjem 

sodelovanju, transparentnosti in integriteti.  

Flenco Fluid System zagotavlja, da:   

• ne bo prišlo do dejanj, ki bodo preprečevala ali oteževala nadzorne in/ali inšpekcijske dejavnosti javnih 

nadzornikov in nadzornih organov (nadzorna telesa, INAIL (Nacionalni zavod za zavarovanje nesreč pri 

delu), LHA, gasilci, carina, itd.) ter nadzornega odbora;  

• bodo vse informacije, ki se jih zagotovi takšnim telesom, kot to predvidevajo veljavni predpisi ali jih 

posebej zahtevajo omenjene stranke z namenom izpolnjevanja zakonitih obligacij resnične, pravočasne, 

transparente in popolne;     

• so vloge in odgovornosti osebja podjetja, ki sodeluje pri obiskih zaradi pregledov in nadzora definirane 

v posebnih internih organizacijskih dokumentih.  

  

4.4 Administrativno upravljanje in računovodski izkazi  



Flenco Fluid System poskrbi za organizacijske in upravljalske modele, ki zagotavljajo pravilnost in resničnost 

komunikacij v podjetju ter preprečujejo zagrešitve gospodarskega kriminala.  

Flenco Fluid System se zaveda vrednosti natančnosti in popolnosti računovodskih informacij. Iz tega razloga 

morajo računovodski in finančni izkazi zanesljivo odslikovati poslovne dogodke (prihodek , kapital in finance), 

poleg tega mora administrativni računovodski sistem omogočati rekonstrukcijo posameznih poslovnih 

dogodkov, pa tudi transakcije podjetja, z omogočanjem prepoznave razlogov za transakcije in različnih nivojev 

odgovornosti.  

Pripravljene računovodske evidence in dokumenti morajo temeljiti na pravočasnih, popolnih in preverljivih 

informacijah ob upoštevanju zunanjih omejitev (zakoni, računovodski standardi), pa tudi na internih 

pravilnikih ter postopkih. Poleg tega morajo imeti priloženo podporno dokumentacijo, ki je potrebna za 

objektivno analizo in preverjanje.  

To pomeni, da je vsem zaposlenim prepovedano obnašanje ali opuščanje dolžnosti, ki bi lahko vodilo do:   

• beleženja fiktivnih transakcij;   

• beleženje transakcij na zavajujoč ali nezadostno dokumentiran način;   

• opustitve beleženja sredstev ali opravljanja računovodskih operacij Družbe;   

• opustitve beleženja zavez, čeprav samo garancijske vrste, zaradi katerih bi lahko prišlo do obveznosti ali 

zavezanosti za Družbo.   

Flenco Fluid System in njene hčerinske družbe morajo poskrbeti za sistem notranjega nadzora z namenom 

zagotavljanja skladnosti z zakoni in internimi postopki, varovanja sredstev podjetja, dejavnosti učinkovitega 

upravljanja ter zagotavljanja resničnih in popolnih računovodskih in finančnih podatkov.  

Kršenje veljavnih administrativnih in računovodskih postopkov je prepovedano.  

   

  

4.5 Odnosi s kupci  

Flenco Fluid System se zavezuje, da ne bo arbitrarno diskriminirala kupcev in da bo zagotavljala ustrezne 

standarde opravljenih storitev.  

Središče strategije Flenco Fluid Systema je  - poleg zagotavljanja odličnih in inovativnih poprodajnih storitev, 

popravil in vzdrževanja -  zadovoljstvo kupcev.  

Slog obnašanja, ki ga je potrebno upoštevati sloni na popolni transparentnosti in integriteti, pa tudi na 

spoštovanju in prijaznosti, v razmerju, ki temelji na visoki strokovnosti osebja podjetja.  

Flenco Fluid System ne izključuje nobenih kupcev niti kategorij kupcev, vendar ne namerava vzdrževati 

odnosov z osebami, ki so znani po tem, da pripadajo - ali da obstaja sum da pripadajo -  neposredno ali 

posredno, kriminalnim organizacijam ali tistim , ki drugače delujejo nezakonito. Primeri:  izključeni so odnosi 



z osebami ali organizacijami, ki so znane po pranju denarja, trgovino z nelegalnimi substancami, izsiljevanjem, 

izkoriščanjem otrok, zanemarjanjem človekovih pravic in terorizma.   

Družba želi prijateljsko reševanje težav, do katerih bi prišlo s kupci, z namenom razpletanja razhajajočih stališč 

in doseganja dogovora.  

Pogodbe s kupci in na splošno vse komunikacije s kupci Flenco Fluid Systema morajo biti:  

- jasne in preproste, oblikovane v jeziku, ki je najbližje govornemu;  

- skladne s trenutno zakonodajo, brez zatekanja k varljivim ali neustreznim praksam;  

- popolne, tako da ne spregledujejo elementov, pomembnih za odločitve kupcev.  

Informacije, ki jih zahtevajo kupci od Flenco Fluid Systema morajo biti popolnoma skladni z zaupnostjo in  

zasebnostjo podatkov ter v skladu s politiko IT, ki jo je Družba privzela iz  GDPR – Uredbe EU 2016/679. S 

tem namenom se uveljavljajo in neprestano posodabljajo specifični pravilniki in postopki za varovanje 

informacij.  

Flenco Fluid System se zavezuje, da bo zagotavljala ustrezne standarde kakovosti zagotavljanja storitev, da bo 

nadzirala zaznano kakovost in da bo, z namenom izboljševanja, sprejemala komentarje kupcev.   

Poleg tega zagotavlja, da bodo zagotovljene storitve popolnoma v skladu z načeli varovanja okolja in zdravja 

ter varnosti zaposlenih.  

   

  
  

  

  

4.6 Odnosi z dobavitelji in svetovalci  

Temelj odnosov Flenco Fluid Systema z dobavitelji, vključno s finančnimi ter svetovalnimi pogodbeniki, sloni 

na načelih transparentnosti, enakopravnega obravnavanja, lojalnosti ter strokovnosti.  

Vsakega dobavitelja in svetovalca skrbno izbere odgovorno osebje v skladu s specifičnimi kriteriji kvalifikacije 

in parametri, navedenimi v postopkih podjetja ter zakonodajo, ki obravnava javna naročila.  

Poleg tega je prepovedano svetovalcem izplačevati nadomestila, ki jih ne upravičuje vrsta zadolžitve.  

Nadalje je prepovedano vzdrževati komercialne takšne odnose z dobavitelji ali svetovalci, zaradi katerih bi 

lahko prišlo do neskladja z etičnim kodeksom. V ta namen morajo biti v pogodbo vključeni posebni členi, ki -  

če niso upoštevani - vodijo do razdrtja pogodbe ali do izključitve nadaljnjega sodelovanja z Družbo.  

   

4.7. Odnosi s tržiščem  



Flenco Fluid System se zavezuje, da bo zagotavljala tržne komunikacije, ki bodo spoštovale pravico do 

informiranja. Biti morajo resnične, jasne, transparentne, brez ključnega pomena (neinstrumentalne op. prev.)  

in konsistentne s pravilniki in programi podjetja. 

Institucionalne komunikacije podjetja (in odnosi z mediji) lahko izvajajo samo izrecno določene in 

pooblaščene osebe ob upoštevanju obveznosti varovanja osebnih podatkov ter zakonodaje s področja 

varovanja avtorskih pravic.  

Vsakdo, ki sodeluje ali spremlja javne sestanke ali dogodke lahko to počne izključno zasebno, razen v primeru, 

da je za to posebej pooblaščen.  

Flenco Fluid System poleg tega izpolnjuje zahteve zakonodaje s področja proste konkurence, veljavne v 

državah v katerih posluje in  namerava varovati vrednote pravične konkurence tako, da se izogiba 

kakršnemukoli skrivnemu in grabežljivemu obnašanju, ki bi lahko predstavljalo oblike nepoštene konkurence.   

Flenco Fluid System prepoveduje razširjanje lažnih informacij, izvajanje simuliranih transakcij ali zvijač, ki 

bi lahko povzročile nezanemarljivo spreminjanje cene navedenih ali nenavedenih finančnih instrumentov.  

  

  
  

  

4.8 Odnosi z javno upravo (JU)  

V odnosih z javno upravo, javnimi uslužbenci ali javnimi ponudniki storitev Flenco Fluid System spodbuja 

obnašanje, ki spoštuje določila zakonov in na noben način ne kompromitira integritete ter  ugleda podjetja.  

Sprejemanje zavez in upravljanje odnosov z javno upravo je omejeno na pristojne organe ter na pooblaščeno 

osebje družbe, čeprav ti odnosi niso striktno komercialne narave, kot na primer: primeri vlog za avtorizacijo 

ali licence. Tem osebam je izrecno prepovedano:  

• ponujati – tudi preko drugih oseb – denar ali druge ugodnosti (npr. službo ali drugačne priložnosti) 

vpletenim uslužbencem, njegovim/njenim članom družine ali osebam ki so z njim/njo kakorkoli drugače 

povezane; 

• nezakonito iskati ali vzpostavljati osebna razmerja na podlagi uslug, vpliva ali vmešavanja, ki bi lahko 

neposredno ali posredno vplivala na posledice tega razmerja;  

• neupravičeno pridobivati subvencije, posojila, ugodna posojila ali druga izplačila iste vrste, ki jih 

dodeljuje ali razdeljuje JU z oddajo ponarejenih ali lažnih dokumentov ali s prikrivanjem zahtevanih 

informacij;  

• uporabljati denarne pomoči, subvencije ali posojila namenjena Flenco Fluid Systemu za namene, ki so 

drugačni od tistih za katere so bila dodeljena; 



• neupravičeno pridobiti, z zvijačo ali prevaro (npr. s pošiljanjem lažnih dokumentov ali s potrjevanjem 

neresničnih dejstev) v izgubo JU, kakršnokoli drugačno vrsto dobička kot so, na primer: pridobivanje 

licenc, avtorizacij, znižanje tarif, vključno s prispevki za socialno varnost, za samega sebe, za Flenco 

Fluid System ali za druge.  

Poleg tega je prepovedano sprejemati, obljubljati in dajati denar, darila, poklone ali druge koristi, z namenom 

pridobivanja osebnih koristi za samega sebe ali za  Flenco Fluid System. Izjeme so tista darila in pokloni, ki 

so v skladu z objektivnimi kriteriji del normalnih vljudnostih praks v poslovanju.  

   

4.9 Pravilna uporaba informacijske tehnologije IT in medmrežja 

Sistem, preko katerega se dostopa na elektronsko pošto, internet in medmrežje podjetja je last Flenco Fluid 

Systema. Nameni teh sistemov so izboljšanje delovne učinkovitosti.   

Iz tega razloga se morate zavedati, da:  

• so vse informacije, vnesene v IT sistem, last Družbe;   

• morajo biti vsa gesla in identifikacijske kode zaščitene z namenom preprečevanja nepooblaščenega 

dostopa do informacij in podatkov podjetja;   

• uporaba elektronske pošte in interneta v Družbi ni zasebna in se je zato lahko poslužuje samo v zakonite 

profesionalne namene;   

• se na računalnikih podjetja lahko uporablja samo programska oprema, ki jo je nabavila Družba z 

namenom vodenja poslovanja;   

• je reprodukcija ali kopiranje programske opreme, zaščitene z avtorskimi pravicami strogo prepovedana. 

Vsak zaposleni, ki zavestno ali ponevedoma kopira programsko opremo s tem izpostavlja Družbo ali 

samega sebe v nevarnost visokih administrativnih kazni.   

Pri uporabi sistemov IT se kot neustrezno in nepravilno upošteva naslednje:  

• posredovanje ali objavljanje žaljivih, klevetniških, omalovaževalnih, napadalnih, nadležnih, prostaških, 

opolzkih ali grozilnih vsebin;   

• dostop, ustvarjanje, objavljanje, ogledovanje, prenašanje ali druge uporabe pornografskega materiala ali 

materiala z eksplicitno seksualno vsebino;   

• prenašanje zaupnih informacij podjetja brez pooblastila;   

• vsa druga dejanja, ki niso skladna s pravilniki podjetja, določenim pravilnikom IT in GDPR – Uredbo 

EU  2016/679.   

  

  

5. Uveljavljanje etičnega kodeksa  



   

Flenco Fluid System želi, da postane etični kodeks popolnoma učinkiovit v skladu z njegovo vsebino, običajna 

praksa za zaposlene in vse deležnike.  

Iz tega razloga zagotovi razumevanje vsebine tega kodeksa z usposabljanjem in informiranjem ter se zavezuje, 

da bo poskrbela za najbolj pregledno razširjanje preko različnih kanalov, odvisno glede na prejemnika.  

Poleg tega mora o vseh dodatkih ali spremembah etičnega kodeksa obvestiti vse prejemnike z ustreznim 

izobraževanjem ali s kampanjami obveščanja.  

Kdorkoli izve za kršitev katerega od načel tega etičnega kodeksa, mora o tem obvestiti svojega vodjo.  

Flenco Fluid System zagotavlja neobstoj posledic za žvižgače in poskrbi za disciplinske ukrepe za kršitelje.  

  

  

6. Stimulacija za individualno razmišljanje  

  

V primeru dvomov glede najbolj pravilnega načina delovanja na individualni ravni, bo morda koristno, če si 

zastavite nekaj vprašanj:  

• Koliko sem se posvetoval s sodelavci, preden sem sprejel odločitev?  

• Lahko moja dejanja kompromitirajo  ugled Flenco Fluid Systema?  

• Ali podpiram vrednote Flenco Fluid Systema?   

• Je smer delovanja, ki sem jo izbral najbolj etična izmed možnih alternativ? Sem prepričan glede mojih 

odločitev?  

  

  


