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Gostol-Gopan d.o.o. Nova Gorica skupaj z drugimi družbami Skupine Tp Food Group (v 

nadaljevanju skupaj "Skupina"), katerih matična družba je Tecno Pool S.p.A., predstavlja 

mednarodno poslovno okolje, ki deluje v več institucionalnih, gospodarskih, političnih, 

socialnih in kulturnih okvirih, ki se nenehno in hitro razvijajo. 

Vse dejavnosti Skupine se izvajajo v skladu z zakonom, pošteno, neoporečno, v pošteni 

konkurenci in v dobri veri, ob spoštovanju legitimnih interesov strank, zaposlenih, poslovnih 

in finančnih partnerjev ter skupnosti, v kateri Skupina deluje. 

Vsi, ki delajo v Skupini ali za njo, se morajo brez izjeme ali kvalifikacij zavezati, da bodo pri 

opravljanju svojih dejavnosti in izpolnjevanju svojih odgovornosti spoštovali ta načela in 

poskrbeli, da jih bodo spoštovali tudi drugi. Prepričanje, da deluje v korist ali v interesu 

Skupine, nikakor ne more upravičiti ravnanja, ki je v nasprotju s temi načeli. 

Glede na okolje in razmere, v katerih Skupina deluje, je jasna opredelitev vrednot, ki jih 

Skupina priznava, sprejema in deli, ter odgovornosti, ki jih prevzema znotraj Skupine ter v 

odnosu do drugih strank, temeljnega pomena. Ta Etični kodeks (v nadaljevanju "Etični 

kodeks") je nastal iz tega razloga in vsebuje vrsto pravil in načel, katerih spoštovanje s strani 

deležnikov je bistveno za dobro delovanje in ugled družb Skupine. 

Ta Etični kodeks, ki je v skladu z italijanskim zakonom 231/2001 (v nadaljnjem besedilu: 

Zakon), je sestavni del organizacijskega in upravljalskega modela, ki ga je potrdilo vsako 

podjetje v Skupini (v nadaljnjem besedilu: Model), in je namenjen uskladitvi delovanja, 

vedenja in odnosov znotraj ter zunaj podjetij Skupine z naslednjimi temeljnimi vrednotami: 

-    Zakonitost, poštenost in pravičnost: Skupina deluje v skladu z zakonodajo, predpisi, 

notranjimi politikami in postopki ter s tem Etičnim kodeksom. Sledenje interesom Skupine 

ne more nikoli upravičiti ravnanja, ki je v nasprotju z načeli poštenosti in zakonitosti, zato 

se Skupina zavezuje, da bo znotraj svoje organizacije podjetja širila znanje o zakonu, 

Etičnem kodeksu in postopkih za preprečevanje kršitev zakona; 

-      Integriteta: Skupina se zavezuje, da bo v odnosih z deležniki (kot so opredeljeni v 

nadaljevanju) in na splošno s tretjimi osebami ravnala pošteno in transparentno ter se 

izogibala zavajajočim informacijam in ravnanju, ki bi lahko ustvarila neupravičeno 

prednost v škodo tretjih oseb; 

-      Lojalnost in delovanje v dobri veri: odnose z deležniki in na splošno s tretjimi osebami 

navdihujeta delovanje v dobri veri in zanesljivost, spoštovanje sporazumov, izpolnjevanje 

obljub, krepitev premoženja podjetja ter dobronamerno ravnanje pri sprejemanju 

odločitev; 

-       Odnosi z javnimi organi: odnose z javnimi organi in javno upravo opredeljujejo največja 

poštenost, preglednost, delovanje v dobri veri in sodelovanje, ob popolnem spoštovanju 

zakonodaje;
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-  Transparentnost: informacije, ki jih razširja Skupina, so celovite, pregledne, jasno 

razumljive, točne in skladne z načeli enakosti in načela javne dostopnosti; 

-     Nevtralnost: Skupina se v odnosih z zainteresiranimi deležniki in tretjimi osebami na 

splošno izogiba vsakršni diskriminaciji, zlasti diskriminaciji, povezani s starostjo, spolom, 

zdravstvenim stanjem, narodnostjo, etnično Skupino, politiko in vero, socialnim ter 

osebnim statusom; 

-     Spoštovanje posameznikov in enakih možnosti: Skupina spoštuje temeljne pravice 

posameznika in vsem zagotavlja enake možnosti; 

-     Profesionalnost in razvoj človeških virov: Skupina priznava osrednjo vlogo človeških 

virov ter varuje in krepi njihovo vrednost, da bi izboljšala ter povečala vrednost in 

konkurenčnost znanj vsakega deležnika z meritokratsko politiko, ki temelji na enakih 

možnostih, s posebnimi programi za strokovno usposabljanje in razvoj znanj; 

-     Zaupnost: Skupina zagotavlja zaupnost informacij, ki jih ima v lasti, in se izogiba zbiranju 

ter uporabi občutljivih podatkov, razen če je upravljavec podatkov to izrecno dovolil, v 

vsakem primeru pa v skladu z zakonom; 

-     Navzkrižje interesov: Skupina se pri izvajanju svojih dejavnosti zavezuje, da se bo 

izogibala situacijam, v katerih prihaja do navzkrižja interesov. Vsako poslovno odločitev 

deležniki sprejmejo v interesu Skupine; 

-   Zdravje, varnost in delovni pogoji: fizična in moralna integriteta deležnikov velja za 

temeljno vrednoto Skupine. Varnost, higiena in zdravje so zagotovljeni na delovnem mestu, 

pri čemer je prednostna naloga popolno spoštovanje zdravja, telesne integritete in pravic 

delavcev ter popolno upoštevanje zakonodaje o varnosti, higieni in zdravju na delovnem 

mestu; 

-      Skupnost in družba: Skupina namerava prispevati k blaginji in razvoju skupnosti, v katerih 

posluje, pri čemer zagotavlja, da imajo najpomembnejša družbena vprašanja osrednjo vlogo, 

in prevzema odgovornost v družbenem kontekstu z lastnim prispevkom v več sektorjih; 

-     Okolje: Skupina spodbuja spoštovanje in varstvo okolja ter se dejavno zavzema za 

zagotavljanje popolne skladnosti svojih poslovnih dejavnosti z okoljsko zakonodajo. 

Upravni odbori posameznih družb v Skupini so izpolnili najvišje standarde upravljanja družb in 

sprejeli ta Etični kodeks, da bi zagotovili zgoraj navedena etična načela. 

Skupina skrbno nadzoruje spoštovanje Etičnega kodeksa, zagotavlja ustrezne informacije, 

preventivne in kontrolne instrumente ter zagotavlja pregledno poslovanje in ravnanje, po potrebi pa 

izvaja tudi korektivne ukrepe in ustrezne sankcije. 

Skupina zagotavlja široko razširjenost Etičnega kodeksa vsem deležnikom in širši javnosti, vključno 

z objavo na spletnih straneh Skupine spletna stran https://www.tpfoodgroup.com/it/gruppo/.

file:///C:/Users/Prevekso/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/71ATOZJZ/quot;https:/www.tpfoodgroup.com/it/gruppo/&quot
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1 SPLOŠNA NAČELA 

1.1 PODROČ J E  U P O R A B E  I N  DE L E ŽN I K I  E T I Č N EGA  K O D E K S A  

Etični kodeks velja za vsa podjetja v Skupini Group v Italiji in tujini ter je zavezujoč za ravnanje 

vseh deležnikov (kot so opredeljeni spodaj), brez poseganja v zavezujoče zakone, ki veljajo za 

posamezna podjetja v Skupini. 

"Deležniki" so opredeljeni kot vsi subjekti, za katere veljajo določbe tega Etičnega kodeksa, in 

sicer: 

a) Direktorji in člani organov vsake družbe v Skupini; 

b) Vsi drugi vodje, torej osebe, ki so odgovorne za zastopanje, upravljanje ali vodenje, ali 

izvajajo upravljanje in nadzor družbe ali ene od njenih enot/oddelkov ("predstavniki 

podjetja"); 

c) Vsi zaposleni v Skupini, vključno z začasnimi delavci ali delavci s krajšim delovnim 

časom in podobnim osebjem ("zaposleni"); 

d) Vsi posamezniki, ki neposredno ali posredno, trajno ali začasno vzpostavijo odnose s 

Skupino ali na kakršen koli način delujejo za uresničevanje ciljev Skupine v kateri koli 

državi, v kateri deluje Skupina ("sodelavci"); 

e) Vsi posamezniki, ki stalno ali začasno dobavljajo blago in/ali storitve družbam v Skupini 

("dobavitelji"); 

Vsi deležniki morajo biti seznanjeni z Etičnim kodeksom, spoštovati njegove določbe tako v 

odnosih med deležniki (imenovani tudi notranji odnosi) kot v odnosih s tretjimi osebami 

(imenovani tudi zunanji odnosi), aktivno prispevati k njegovemu izvajanju in o morebitnih 

napakah poročati ustrezni službi. 

Vsa dejanja, operacije in pogajanja ter na splošno vedenje zaposlenih (in zaslovnikov na splošno) 

med opravljanjem dela ali storitev za Skupino so zato usmerjeni k poštenosti pri upravljanju, 

prizadevanju za popolnost in preglednost informacij, formalno in vsebinsko zakonitost ter jasnost 

in resnico v računovodstvu, v skladu z veljavnimi zakoni in notranjimi postopki. 

Predstavniki družbe so zlasti odgovorni za uresničevanje vrednot in načel Etičnega kodeksa, 

prevzemanje odgovornosti znotraj in navzven ter krepitev zaupanja, kohezije in duha Skupine. 

Člani upravnega odbora se morajo pri oblikovanju strategij in poslovnih ciljev, pri predlaganju 

naložb in izvajanju projektov ter pri sprejemanju odločitev ali ukrepov v zvezi z upravljanjem 

družb Skupine ravnati po načelih Etičnega kodeksa. 

Zaposleni v Skupini morajo poleg spoštovanja zakonodaje svoja dejanja in vedenje prilagoditi 

načelom, ciljem in zavezam, ki jih določa Etični kodeks. 

Za popolno spoštovanje Etičnega kodeksa mora vsak zaposleni, če izve za kakršno koli situacijo, 

ki dejansko ali potencialno lahko pomeni kršitev Etičnega kodeksa, pravočasno poročati svojemu 

neposrednemu nadrejenemu ali Skrbniku Etičnega kodeksa, kot je opredeljen v točki 1.6 spodaj. 

Vsak zaposleni strokovno prispeva k dodeljeni odgovornosti. 

1.2 Z A V E Z A N O S T  S K U P I N E  T P  F O O D  G R O U P  

Skupina z vzpostavitvijo posebnih notranjih funkcij zagotavlja: 

➢ Čim večje razširjanje Etičnega kodeksa v podjetjih Skupine in njegovo dejansko 
izvajanje v podjetjih, tudi z vključevanjem posebnih določb v ustrezne pogodbe, da bi 
Etični kodeks postal obvezen; 

➢ Posodobitve Etičnega kodeksa, da bi ga prilagodili družbenemu razvoju, okolju podjetja 
in ustreznim zakonom; izvajanje preiskav za vsako obvestilo o kršitvi Etičnega kodeksa; 
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➢ Ocena dejstev in poznejše izvajanje ustreznih sankcij, če je kršitev potrjena; 

➢ Da nihče ni podvržen kakršnim koli povračilnim ukrepom, če posreduje informacije o 
domnevnih kršitvah Etičnega kodeksa in referenčnih predpisov. 

1.3 O B V E Z N O S T I  Z A P O S L E N I H  

Vsak zaposlen mora poznati določbe Etičnega kodeksa in referenčnih predpisov, ki urejajo 

dejavnost, ki jo opravlja na svojem delovnem mestu. Zaposleni: 

➢ Se izogibajo ravnanju, ki krši te predpise; 

➢ Se obrnejo na svojega nadrejenega in/ali na Skrbnika Etičnega kodeksa, če potrebujejo 
pojasnila o načinih izvajanja določb; 

➢ Nemudoma sporočijo svojemu nadrejenemu in/ali Skrbniku Etičnega kodeksa vsako 
novico o morebitnih kršitvah, ki jo je neposredno opazil ali so mu jo sporočili drugi, ali 
če je zaposlen deležen zahtevo po kršitvi določb Etičnega kodeksa. 

1.4 O B V E Z N O S T I  V O D I J  E N O T  I N  F U N K C I J  

Vsak vodja enote ali funkcije (vključno z vsakim posameznikom, ki tudi dejansko vodi in/ali 

nadzoruje organizacijsko enoto ali funkcijo podjetja) mora: 

➢ Sprejeti ravnanje, ki je v skladu z določbami tega Etičnega kodeksa in referenčnih 
postopkov, ter zahtevati enako ravnanje od zaposlenih in sodelavcev. V skladu s tem 
Etičnim kodeksom vsak nadzornik spremlja zaposlene in sodelavce ter sprejema 
potrebne ukrepe za preprečevanje kršitev Etičnega kodeksa; 

➢ Mora se prepričati, da zaposleni in sodelavci razumejo, da je upoštevanje določb 
Etičnega kodeksa ter spoštovanje postopkov ter varnostnih predpisov bistveni del 
kakovostnega opravljanja dela in, da je vsaka kršitev v skladu z veljavno zakonodajo 
lahko kršitev pogodbe in/ali disciplinski prekršek; 

➢ Natančno izbrati sodelavce, v kolikor so za to odgovorni, z namenom da preprečijo, da 
bi bile naloge zaupane posameznikom, ki ne morejo zagotoviti spoštovanja Etičnega 
kodeksa in postopkov; 

➢ Po potrebi takoj izvesti korektivne ukrepe ter izvajati in spodbujati izvajanje ukrepov za 
preprečevanje nadaljnjih kršitev; 

➢ Nemudoma poročati Skrbniku Etičnega kodeksa o opažanjih in informacijah, ki jih je 
prejel od zaposlenih ter sodelavcev o morebitnih ali dejanskih kršitvah Etičnega kodeksa 
s strani katerega koli zaposlenega ali sodelavca. 

1.5 U P O R A B A  E T I Č N EGA  K O D E K S A  Z A  T R E T J E  O S E B E  

Vsi deležniki, če so odgovorni za zunanje odnose, se zavezujejo: 

➢ Pravilno obveščati zunanje subjekte o obveznostih, ki jih določa Etični kodeks; 

➢ Zahtevati izpolnjevanje obveznosti, ki se neposredno nanašajo na njihovo dejavnost; 

➢ V primeru, da tretje osebe ne spoštujejo določb Etičnega kodeksa, sprejeti ustrezne 
notranje pobude in, če so za to pristojni, zunanje pobude. 

1.6 RE F ER ENČN I  O R G A N I  Z A  U P O R A B O  E T I Č N EGA  K O D E K S A  

Pooblaščena za Etični kodeks sta: 
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➢ Skrbnik Etičnega kodeksa, ki je imenovan s strani Direktorja družbe in katerega naloga 
je analizirati informacije o morebitnih kršitvah ter spodbujati ustrezne preiskave in 
preglede s pomočjo pristojnih organov Skupine. Skrbnik posledično oceni naravo in 
resnost kršitve ter jo sporoči ustreznim organom podjetja, vodji kadrovske službe pa 
rezultate preiskav za sprejetje korektivnih ukrepov. Skrbnik je tudi pooblaščen za 
kakršno koli razlago določil Etičnega kodeksa; 

➢ Vodja kadrovske službe v različnih družbah Skupine, katerega naloga je spodbujati 
poznavanje Etičnega kodeksa v Skupini in v sodelovanju s Skrbnikom Etičnega kodeksa 
predlagati Direktorju v sodelovanju s strokovno sluzbo ustrezne ukrep v primeru kršitve. 

1.7 P O G O D B E N A  V R E D N O S T  E T I Č N EGA  K O D E K S A  

Etični kodeks je sestavni del delovnega razmerja. 

Spoštovanje Etičnega kodeksa je treba šteti za bistveni del obveznosti zaposlenih v Skupini, tudi 

v skladu z načeli veljavne zakonodaje. 

Kršitev Etičnega kodeksa lahko pomeni kršitev pogodbe v okviru primarnih obveznosti 

delovnega razmerja ali disciplinski prekršek z vsemi ustreznimi pravnimi posledicami, tudi v 

zvezi z ohranitvijo delovnega mesta, in lahko vključuje tožbe za povračilo škode, ki jo je 

povzročila sama kršitev. 

Spoštovanje Etičnega kodeksa predstavlja temelj poslovnega sodelovanja.  

 

2       OBNAŠANJE V POSLOVNEM OKOLJU 

2.1 SP LO ŠNO  P O S L O V O D E N J E  

Skupina v svojih poslovnih odnosih uporablja načela lojalnosti, poštenosti, preglednosti, 

učinkovitosti in konkurenčnosti. 

Deležniki, ki delujejo v Skupini in v njenem imenu, morajo v poslovnih odnosih s Skupino in v 

odnosih z javno upravo ravnati etično, spoštovati zakonodajo, biti popolnoma pregledni, jasni, 

pošteni in učinkoviti. 

V poslovnih odnosih morajo deležniki ravnati v skladu s politikami Skupine ali po načelu 

dobrega gospodarja. Taka ravnanja ne smejo kršiti veljavnih zakonskih predpisov ter postopkov, 

sprejetih za posamezne funkcije, ne glede nato, da bi morda ta dejanja privedla do uresničitve 

ciljev podjetja. 

2.2 D A R I L A ,  O B D A R O V A N J A  I N  D R U G E  U G O D N O S T I  

V odnosih s strankami, dobavitelji in tretjimi osebami na splošno ni dovoljeno ponujati ali dajati 

denarja, daril ali kakršnih koli ugodnosti, bodisi neposredno ali posredno, kot osebni poskus 

pridobivanja kakršnih koli dejanskih ali navideznih neupravičenih ugodnosti (obljuba 

gospodarskih ugodnosti, uslug, podpore, obljuba ponudbe zaposlitve itd.) ali kot način 

pridobivanja ali dodeljevanja ugodnosti pri opravljanju katere koli dejavnosti v zvezi s Skupino. 

Dovoljena pa so prijazna dejanja, če so skromna po vrednosti in izvedena v skladu z vsemi 

ustreznimi zakoni, njihov obseg pa nikakor ne sme biti tolikšen, da bi ogrozil integriteto in ugled 

ter vplival na avtonomno presojo deležnikov. 

Deležnik, ki prejme darilo, ki presega običajne prijazne odnose in ni skromne vrednosti, ga 

zavrne in o tem nemudoma obvesti svojega nadrejenega in/ali Skrbnika Etičnega kodeksa. 
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2 . 3  NAV Z KR I Ž J E  I N T E R E S O V  

Deležniki se izogibajo situacijam in/ali dejavnostim, ki bi lahko privedle do navzkrižja njihovih 

interesov z interesi Skupine ali ki bi lahko vplivale na njihovo sposobnost sprejemanja nevtralnih 

odločitev pri varovanju najboljšega interesa Skupine. 

Do navzkrižja interesov pride na primer v primeru: 

-   Finančnega interesa (eksplicitni ali implicitni, neposredni ali posredni) deležnika v 

dejavnostih dobaviteljev, strank, konkurentov ter na kakršen koli način zunanjih 

subjektov, ki poskušajo vzpostaviti poslovni odnos s Skupino Tp Food Group; 

-     Zlorabe funkcionalnega položaja za uresničevanje interesov, ki so v nasprotju z interesi 

Skupine; 

-    Uporabe informacij, pridobljenih med delovnimi dejavnostmi, v lastno korist ali korist 

tretjih oseb, vendar v škodo Skupine; 

 

-    Sprejemanja kakršnih koli nazivov ali opravljanja delovnih dejavnosti, tudi posrednih, 

znotraj organizacij strank, dobaviteljev, konkurentov in tretjih oseb na splošno, ki so v 

nasprotju z interesi Skupine; 

 

-       Trgovanja z delnicami (družb v Skupini ali zunanjih družb), kadar trgovec zaradi svojega 

dela pozna pomembne informacije, preden postanejo znane javnosti. V vsakem primeru 

se pogajanja o delnicah družb Skupine s strani vpletenih posameznikov vedno izvajajo 

popolnoma pregledno in pošteno ter v skladu z zahtevami po razkritju trga, ki jih določa 

zakon; 

-    Sprejemanja nalog kot posrednik, prodajni zastopnik ali drug posrednik v imenu tretjih 

oseb pri poslih, ki zadevajo Skupino in njene lastne interese. 

Če se deležnik znajde v navzkrižju interesov, četudi potencialnem, z interesi Skupine, mora o 

tem nemudoma obvestiti svojega nadrejenega in v najhujših primerih Skrbnika Etičnega kodeksa 

ter ustaviti vse dejavnosti, ki so povezane z navzkrižjem interesov. 

V odnosih med Skupino in tretjimi osebami morajo deležniki ravnati v skladu s posebnimi 

etičnimi in pravnimi normami ter se morajo izogibati kakršni koli koristoljubnosti, dogovarjanju, 

korupciji ali zahtevati osebnih koristi zase ali za druge. 

Nadzornika in v najresnejših primerih Skrbnika Etičnega kodeksa je treba nemudoma obvestiti o 

vseh informacijah, ki bi lahko kazale na morebitno navzkrižje interesov s Skupino. 

Navedeno ne posega v določbe o navzkrižju interesov članov organov družbe v skladu z 

zakonom. 

Deležniki se izogibajo situacijam in dejavnostim, ki so v nasprotju z določbami tega kodeksa in 

podobnimi veljavnimi pravilniki oziroma predpisi. 

2 . 4  I Z B I R A  D O B A V I T E L J E V  I N  P O G O D B E N O  R A Z M E R J E  

Pri izbiri dobaviteljev in določanju pogojev za nakup blaga in storitev s strani družb Skupine se 

upoštevajo naslednje vrednote: konkurenčnost, nevtralnost, poštenost, pravičnost cen, kakovost 

blaga/storitve, pri čemer se skrbno ocenijo jamstva za podporo in ponudba na trgu. 

Cilj nabavnih postopkov je doseči največjo konkurenčno prednost za Skupino ter si prizadevati 

za lojalnost in nevtralnost do vsakega dobavitelja, ki izpolnjuje zahteve. Poleg tega si je treba 

nenehno prizadevati za sodelovanje z dobavitelji, da bi zadovoljili potrebe strank Skupine glede 

kakovosti in dobavnih rokov. 
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Pogodba z dobaviteljem mora vedno temeljiti na preglednih odnosih, pri čemer se je treba čim 

bolj izogibati sprejemanju pogodbenih obveznosti, ki pomenijo odvisnost od dobavitelja. 

Pogodbe morajo vsebovati določbo o dobaviteljevi zavezanosti k točnemu in celovitemu 

spoštovanju načel Etičnega kodeksa, pod grožnjo, da bo podjetje imelo pravico prekiniti pogodbo 

in zahtevati odškodnino za škodo. 

Da bi zagotovila spoštovanje posameznikov, se Skupina pri izbiri Dobaviteljev (zlasti v državah, 

ki jih uveljavljene organizacije opredeljujejo kot "ogrožene") ravna po merilih, ki zagotavljajo 

spoštovanje temeljnih pravic delavcev, enako obravnavo in nediskriminacijo ter zaščito 

zaposlenih mladoletnikov. 

2 . 5  P O L I T I K A  Z A S E B N O S T I  

Skupina je zavezana k varstvu osebnih podatkov pri izvajanju svojih dejavnosti, k ravnanju s 

temi podatki v skladu z ustreznimi zakoni in zlasti z naslednjimi merili: preglednost do 

posameznikov, na katere se podatki nanašajo, zakonito in pravilno ravnanje, ravnanje, ki 

ustreza navedenim in zasledovanim namenom, jamstvo varnosti za predmet obdelave 

podatkov. "Osebni podatki" so vse informacije v zvezi z osebo, ki je identificirana ali 

določljiva, tudi posredno, s sklicevanjem na katero koli drugo informacijo, vključno z osebno 

identifikacijsko številko. 

2 . 6  P R A V I L N A  U P O R A B A  S R E D S T E V  P O D J E T J A  

2 . 6 . 1  S K R B N O S T  

Vsak deležnik je odgovoren za zaščito in pravilno uporabo sredstev Skupine, tako 

opredmetenih kot neopredmetenih, vključno z zaupnimi informacijami ter informacijskimi in 

omrežnimi viri, ter je dolžan nemudoma obvestiti posebne organe v primeru nevarnosti ali 

škodljivih dogodkov za Skupino. 

Vsak deležnik mora zlasti: 

➢ S skrbnim ravnanjem in spoštovanjem operativnih navodil in postopkov, ki urejajo 
uporabo teh sredstev, skrbno varovati premoženje podjetja, in sicer z zanesljivim 
ravnanjem in spoštovanjem operativnih navodil in postopkov; 

➢ Izogibati se zlorabi sredstev podjetja za namene, ki so v nasprotju z zakonom in redom 
ter javno spodobnostjo ali z namenom storitve ali spodbujanja kaznivih dejanj in/ali 
rasne nestrpnosti, spodbujanja nasilja ali kršenja človekovih pravic; 

➢ Pridobiti potrebna dovoljenja za uporabo sredstev, ki presegajo obseg podjetja. 

Uporaba sredstev podjetja za kakršen koli namen, ki presega obseg dejavnosti podjetja, lahko 

povzroči resno škodo (v zvezi z gospodarsko vrednostjo, ugledom, konkurenčnostjo itd.) 

Skupini Tp Food Group, pri čemer so oteževalne okoliščine, da lahko taka zloraba privede do 

kazenskih ali upravnih kazni in zahteva sprejetje disciplinskih ukrepov proti deležnikom. 

2 . 6 . 2  E L E K T R O N S K E  I N F O R M A C I J E  

Vedno večja potreba po informacijski tehnologiji zahteva zagotavljanje razpoložljivosti, 

varnosti, celovitosti in največje učinkovitosti podatkov Skupine, ki se prenašajo ali shranjujejo 

elektronsko. 

Vsak deležnik se zato mora: 

➢ Izogibati pošiljanju grozečih ali žaljivih elektronskih poštnih sporočil, uporabi 
nespodobnega ali grobega jezika, izražanju neprimernih ali nezaželenih pripomb, ki 
lahko užalijo posameznika in/ali škodijo ugledu podjetja ali na kakršen koli način 
predstavljajo kršitev vrednot in politik Skupine, kot so spolno nadlegovanje, rasna 
diskriminacija in druge oblike diskriminacije; 
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➢ Izogibati pošiljanju neželene pošte ali verižnih elektronskih sporočil, ki lahko 
povzročijo prenos podatkov/informacij/procesov v omrežju, kar lahko znatno zmanjša 
njegovo učinkovitost in negativno vpliva na produktivnost podjetja;  

➢ Izogibati obiskovanju spletnih strani z neprimerno ali žaljivo vsebino, zlasti spletnih              
strani, povezanih s pornografijo, otroško pornografijo ali z drugo nesprejemljivo, 
nezakonito ali nemoralno vsebino; 

➢ Skrbno izvajati določbe varnostnih politik podjetja, da ne bi ogrozili delovanja in 
zaščite sistemov IT; 

➢ Izogibati nalaganju izposojene ali nepooblaščene programske opreme v sisteme 
podjetja in izdelovanju nepooblaščenih kopij licenčne programske opreme za osebno 
uporabo, uporabo v podjetju ali uporabo s strani tretjih oseb. 

 

2 . 6 . 3  S L E D L J I V O S T  I N  C E L O V I T O S T  D O K U M E N T A C I J E  

Vsak deležnik v skladu s postopki podjetja hrani ustrezno dokumentacijo o vsaki opravljeni 

operaciji, da lahko v vsakem trenutku preveri razlog in naravo vsake operacije, od odobritve 

do registracije in preverjanja le-te. 

Vsa finančna in računovodska poročila, dokumenti o napredku raziskav, poročila o prodaji, 

časovna poročila in vsi drugi dokumenti v zvezi z dejavnostjo in organizacijo Skupine morajo 

biti natančni in jasni glede ustreznih dejstev in resnične narave vsake dejavnosti. 

Vsak dokument, ne glede na obliko in vsebino, ki je nepravilen, nepopoln ali ne ustreza resnici, 

krši politiko podjetja in se zato šteje za nesprejemljivega. 

2 . 6 . 4 .  P O T O V A N J A  I N  P R O S T I  ČAS  

Skupina se zavezuje, da bo svojim zaposlenim in na splošno deležnikom preprečila 

neupravičene ali nezakonite koristi ter škodo ali gospodarsko izgubo, ki bi nastala zaradi 

službenih potovanj in prostega časa. Zato morajo denar Skupine uporabljati in z njim ravnati 

enako skrbno, kot da bi bil njihov. 

Ob predložitvi poročila o stroških bodo povrnjeni le razumni stroški, ki so dejanski in odobreni 

v skladu z določbami ustreznih postopkov podjetja. Vedno je treba zahtevati potrdila o plačilu, 

osebne stroške pa je treba v vsakem primeru voditi ločeno od poslovnih. 

2 . 6 . 5 .  Z A U P N E  I N F O R M A C I J E  

Zaupni dokumenti in informacije Skupine (vključno s projekti, predlogi, strategijami, 

pogajanji, dogovori, zavezami, sporazumi, pogodbami, ki se še pripravljajo, netrženimi izdelki, 

rezultati raziskav, finančnimi napovedmi in seznami strank), s posebno pozornostjo na cenovno 

občutljivih informacijah (kar pomeni informacije in dokumente, ki niso znani javnosti, vendar 

bi v primeru razkritja lahko močno vplivali na ceno finančnih inštrumentov, ki se lahko izdajo, 

ali na dejavnosti Skupine), se lahko razkrijejo zunaj Skupine samo v skladu s postopki podjetja. 

Zaupnih informacij, pridobljenih kot deležnik, ni mogoče uporabiti v osebno korist zaposlenih 

ali deležnikov ali drugih povezanih subjektov. Uporaba teh informacij v osebne namene 

vključuje ustvarjanje dobička (a) z delovanjem ali dajanjem informacij drugim, da bi lahko 

delovali z delnicami družbe v Skupini, ali (b) z nakupom katere koli delnice.
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3       ODNOSI Z ZUNANJIMI STRANKAMI 

3 . 1  DE L N I Č AR J I  

Skupina sprejema sistem korporativnega upravljanja, ki ni le v skladu z zakoni in predpisi, 

temveč tudi z nacionalnimi in mednarodnimi samoregulativnimi kodeksi in najboljšimi 

praksami. 

Skupina vzdržuje stalen dialog s svojimi delničarji v skladu z zakoni in normami, ki vsakemu 

sedanjemu ali potencialnemu delničarju zagotavljajo enak dostop do informacij o podjetju. 

S tem namenom Skupina varuje in daje prednost interesom Skupine in vseh delničarjev kot 

celote pred posebnimi interesi posameznih delničarjev ali manjših Skupin. 

3 . 2  P O L I T I K A ,  S I N D I K A T I ,  Z DRU Ž EN J A  

Odnose s političnimi strankami, sindikati in drugimi interesnimi združenji vzdržujejo 

pooblaščeni poslovni zastopniki ali posamezniki, ki jih ti pooblastijo, v skladu z določbami 

Etičnega kodeksa, statuta družbe in posebnih zakonov, zlasti glede na načeli nevtralnosti in 

neodvisnosti. 

Skupina ne daje neposrednih prispevkov političnim strankam, njihovim predstavnikom ali 

kandidatom in ne izvaja nobenih neposrednih ali posrednih dejavnosti lobiranja pri političnih 

predstavnikih (s sprejemanjem osebnih priporočil pri zaposlovanju, svetovalnih pogodbah itd.). 

Vsak zaposleni se mora zavedati, da je njegovo sodelovanje v političnih dejavnostih osebno, v 

prostem času, na lastne stroške in v skladu z veljavnimi zakoni. 

Skupina ne daje prispevkov organizacijam, pri katerih bi lahko prišlo do navzkrižja interesov. 

Strogo institucionalno sodelovanje je mogoče v primeru, da: (i) se namen ujema s poslanstvom 

Skupine ali je povezan s projekti v javnem interesu; (ii) je dodelitev sredstev jasna in podprta 

z dokumenti; (iii) so jo odobrile pristojne funkcije podjetja. 

3 . 3  J A V N A  U P R A V A  

Skupina v odnosih z javno upravo upošteva spodaj navedena načela: 

-     Ravnanja, ki so čim bolj pregledna in jasna, poštena in nevtralna, da bi se Skupina 

izognila delni, dvoumni ali zavajajoči razlagi katerega koli javnega institucionalnega 

subjekta, s katerim so v različnih odnosih; 

-     Prepoved neposrednih ali posrednih prispevkov v kakršni koli obliki ter 

preprečevanje dodeljevanja sredstev in financiranja za podporo javnim subjektom, 

razen tistega, kar je dovoljeno in predvideno z ustreznimi zakoni in predpisi; 

-     Odnose s pristojnimi financnimi organi za pogajanja ali druge vrste stikov, ki so 

pomembni za poslovne dejavnosti, jih upravljajo izključno specializirani 

posamezniki, imenovani v posameznih družbah Skupine; 

-     Obsodba kakršnega koli ravnanja deležnikov, ki vključuje neposredno ali posredno 

obljubljanje ali ponujanje denarja ali drugih koristi italijanskim, tujim ali evropskim 

javnim uradnikom in/ali posameznikom, zadolženim za javne službe, če bi s tem 

lahko pridobili kakršen koli interes ali korist za Skupino; 
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-     Prepoved ponudbe ali obljube predmetov, storitev, opravil določene vrednosti za 

pridobitev ugodnejše obravnave v katerem koli odnosu s pristojnimi financnimi 

organi; 

-     Prepoved ponudbe ali obljube predmetov, storitev, opravil določene vrednosti, da bi 

pristojni javni uslužbenci in/ali posamezniki, odgovorni za javne službe, uporabili 

svoj vpliv na druge subjekte v javnih upravah; 

-     Prepoved ponujanja ali obljubljanja predmetov, storitev, opravil ali uslug pristojnim 

javnim uslužbencem in/ali posameznikom, odgovornim za javne službe, ali njihovim 

sorodnikom do drugega kolena, bodisi neposredno bodisi prek posrednika, razen daril 

ali drugih koristi skromne vrednosti, ki v vsakem primeru spadajo v zakonite norme; 

-     Prepoved vzpostavljanja delovnih razmerij z zaposlenimi v javnih upravah ali 

zaposlovanja nekdanjih italijanskih ali tujih zaposlenih v javni upravi ali njihovih 

sorodnikov do drugega kolena, ki so aktivno in osebno sodelovali v poslovnih 

pogajanjih ali so odobrili kakršno koli zahtevo, ki so jo družbe v Skupini naslovile na 

pristojno evropsko javno upravo; 

-     Prepoved koriščenja finančnih sredstev, ki jih dodeli država/EU/drugi javni subjekt, 

za namene, ki niso predvideni, tudi če so skromni po vrednosti/znesku; 

-     Obsodba vsakega ravnanja, katerega cilj je od države/EU/druge javne institucije 

pridobiti kakršno koli vrsto prispevka, financiranja, subvencioniranega posojila ali 

druge vrste nepovratnih sredstev s pomočjo spremenjenih ali prirejenih izjav in/ali 

dokumentov, izpuščenih informacij, goljufij ali zvijač na splošno, vključno s tistimi, 

pripravljenimi z uporabo informacijskega sistema, da bi prevarali organ, ki dodeljuje 

sredstva. 

3 . 4  D R U G I  O R G A N I  I N  I N Š T I T U C I J E  

Skupina se v institucionalnih odnosih zavezuje, da bo: 

-    Brez kakršne koli diskriminacije vzpostavila stalne kanale za komunikacijo z vsemi 

institucionalnimi sogovorniki na lokalni, nacionalni in evropski ravni; 

-     Zastopala interese in stališča Skupine na pregleden, temeljit, dosleden in pošten način 

ter se izogibala vsakršnemu dogovarjanju; 

-    Dosledno upoštevala nacionalne in mednarodne zakone in predpise ter korporativne 

postopke; 

      

-      Sodelovala z institucionalnimi sogovorniki izključno prek pooblaščenih oseb, ki jih je 

imenovalo vodstvo Skupine in niso v navzkrižju interesov. 

 

Skupina pri opravljanju svojih dejavnosti deluje pošteno in zakonito ter sodeluje s 

pravosodnimi organi, organi pregona in vsemi javnimi uslužbenci in/ali posamezniki, 

odgovornimi pristojnimi organi javnih institucij, ki opravljajo kakršne koli preglede ali 

preiskave v Skupini. 

Notranji deležniki v Skupini ne smejo opravljati poslovne dejavnosti, zaupati strokovnih nalog, 

dajati ali obljubljati daril, denarja ali drugih ugodnosti posameznikom, ki so odgovorni za 

inšpekcijske preglede ali preverjanja, ali sodnemu organu. 

Deležniki, ki so lahko predmet preiskave ali prejmejo sodni poziv, četudi kot posamezniki, za 
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katero koli dejstvo, povezano z njihovim delovnim razmerjem, in tisti, ki prejmejo sodni poziv 

na to temo, o tem nemudoma obvestijo nadzorni odbor matične družbe Tecno Pool S.p.A.. 

 

3 . 5  O D N O S I  Z  N A D Z O R N I M I  O R G A N I  

Skupina se zavzema k popolnemu in natančnemu upoštevanju pravil, ki jih določajo pristojne 

institucije in nadzorni organi, ter k vzpostavljanju odnosov z zgoraj navedenimi subjekti na 

podlagi popolnega spoštovanja njihove institucionalne vloge, pri čemer si prizadeva za hitro 

izvajanje njihovih predpisov, ki veljajo za Skupino. 

3 . 6  O D N O S I  Z  MNO Ž I ČN I M I  M E D I J I  

Komunikacija z mediji ima temeljno vlogo pri krepitvi podobe Skupine. Zato se odnosi med 

Skupino in množičnimi mediji obravnavajo le v okviru namenskih funkcij podjetja ter se 

vzdržujejo v skladu s politikami in komunikacijskimi sredstvi podjetja ter v skladu z zakoni, 

predpisi in praksami poklicnega ravnanja. 

Posredovane informacije so navdihnjene z resnicoljubnostjo in preglednostjo. Širjenje lažnih 

novic je popolnoma prepovedano. 

Na splošno drugi zaposleni v družbah v Skupini ne smejo dajati informacij množičnim medijem 

ali se zavezati, da jih bodo dajali, ce nimajo teh pristojnosti. 

3 . 7  S T R A N K E  

Glavni cilj Skupine je v celoti zadovoljiti svoje stranke z zanesljivim in poštenim ravnanjem, 

ki zagotavlja visoko raven kakovosti izdelkov in storitev. 

Skupina s svojimi strankami sklepa poštene, temeljite in pregledne pogodbe v skladu z 

zakonodajo (vključno s predpisi o preprečevanju pranja denarja, zakoni o varstvu osebnih 

podatkov in predpisi za spodbujanje preglednosti in preprečevanje izkoriščanja), predpisi, 

Etičnim kodeksom in notranjimi postopki. 

Tudi v primeru nepredvidljivih situacij se Skupina odziva na pričakovanja strank in pošteno 

izpolnjuje pogodbe, ne da bi izkoristila morebitne šibke točke ali pomanjkanje znanja v primeru 

nepričakovanih dogodkov. 

Deležniki ne smejo imeti poslovnih odnosov s strankami, niti sedanjimi niti potencialnimi, 

katerih vpletenost v nezakonite dejavnosti je znana ali sumljiva, pri ocenjevanju strank pa 

deležniki upoštevajo njihovo sposobnost za izvedbo ustreznih plačil. 

V odnosih s strankami deležniki ne smejo ponujati ali sprejemati daril ali drugih ugodnosti, ki 

bi se lahko razlagale kot sredstvo za pridobitev uslug v zvezi s katero koli dejavnostjo, 

povezano s Skupino, ki jih ni mogoče pripisati običajnim poslovnim odnosom.
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4 POLITIKA ZAPOSLOVANJA 

4 . 1  U P R A V L J A N J E  Č LO VEŠK I H  V I R O V  

Človeški viri so bistven element podjetja. Predanost in strokovnost zaposlenih sta ključni 

vrednoti in pogoja za uspeh. 

Skupina si prizadeva razvijati sposobnosti in kompetence vseh zaposlenih z namenom  

doseganja ciljev Skupine. 

Skupina se zavezuje nuditi vsem zaposlenim enake možnosti za poklicno rast, na način da so 

vsi deležni enake obravnave, ki temelji na njegovih zaslugah in je brez diskriminacije. Pristojne 

službe morajo: 

➢ Sprejeti strokovna merila, ki temeljijo na ocenjevanju sposobnosti in osebnega 
potenciala, za vsako odločitev glede zaposlenega; 

➢ Izbirati, zaposlovati, usposabljati, nagrajevati in voditi zaposlene brez diskriminacije; 

➢ Spremljati delovno okolje, da posamezne značilnosti ne bodo vzrok za diskriminacijo. 

Vsi deležniki morajo dejavno sodelovati, da bi ohranili vzdušje medsebojnega spoštovanja. 

Skupina zato nasprotuje vsakršnemu ravnanju, ki pomeni diskriminacijo ali povzroča škodo 

posamezniku, njegovim prepričanjem in željam. 

O vsaki kršitvi določb tega člena je treba nemudoma obvestiti vodjo kadrovske službe. 

4 . 2  O K O L J E  I N  V A R N O S T  

Skupina je zavezana k spodbujanju in podpiranju kulture varnosti, razvijanju zavedanja o 

tveganjih, spodbujanju odgovornega ravnanja vseh zaposlenih in sodelavcev ter delovanju za 

ohranjanje zdravja in varnosti delavcev, zlasti s preventivnim preprečevanjem. 

Dejavnosti Skupine se izvajajo v skladu z veljavno zakonodajo o preprečevanju in zaščiti; 

operativno upravljanje se nanaša na napredna merila za varstvo okolja in energetsko 

učinkovitost ter si prizadeva za izboljšanje zdravstvenih in varnostnih razmer na delovnem 

mestu. Skupina se zavezuje tudi, da bo zagotavljala delovne pogoje, ki varujejo psihofizično 

integriteto delavca v skladu z njegovo moralno integriteto in preprečujejo, da bi bil ta predmet 

nedovoljenega pogojevanja ali neprijetnosti. 

Načela in temeljna merila za sprejemanje odločitev na vseh ravneh v zvezi z zdravjem in 

varnostjo pri delu so zlasti: 

a) Izogibanje tveganjem; 

b) Ocenjevanje tveganj, ki se jim ni mogoče izogniti; 

c) Reševanje tveganj pri njihovem izvoru; 

d) Prilagajanje dela posamezniku, zlasti pri načrtovanju delovnega mesta, izbiri opreme 

ter delovnih in proizvodnih metod, zlasti za zmanjšanje monotonih in ponavljajočih se 

opravil ter zmanjšanje njihovih posledic za zdravje; 

e) Upoštevanje razvoja tehnike; 
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f) Zamenjava nevarnega z varnim ali vsaj manj nevarnim; 

g) Načrtovanje preventivnih ukrepov, katerih cilj je dosledna struktura, ki združuje 

organizacijo dela, delovne pogoje, socialne odnose in vpliv dejavnikov na delovnem 

mestu; 

h) Dajanje večje prednosti ukrepom kolektivne zaščite v primerjavi z ukrepi osebne 

zaščite; 

i) Dajanje ustreznih navodil delavcem. 

Skupina na podlagi zgornjih načel sprejema potrebne ukrepe za varnost in zdravje pri delu, 

vključno z dejavnostmi za preprečevanje strokovnih tveganj, obveščanjem, usposabljanjem ter 

vzpostavitvijo potrebne organizacije in sredstev. 

Vsa podjetja v Skupini tako na ravni najvišjega vodstva kot na operativni ravni spoštujejo ta 

načela, zlasti pri sprejemanju odločitev in poznejšemu izvajanju. 

4 . 3  P R E P O V E D  S P O L N E G A  N A D L E G O V A N J A  I N  M O B I N G A  

Skupina ne dopušča mobinga in spolnega nadlegovanja v kakršni koli obliki. 

4 . 4  Z L O R A B A  A L K O H O L A  I N  D R O G  

Skupina zahteva, da vsi zaposleni osebno prispevajo k temu, da delovno mesto ostane spoštljiv 

kraj za vse. Zato se za nedovoljeno šteje naslednje vedenje: vnos in prisotnost alkohola in drog 

na delovnem mestu, delo pod vplivom alkohola, drog ali podobnih snovi; uporaba ali kakršno 

koli zagotavljanje drog med opravljanjem dela. 

4 . 5  K A J E N J E  

Da bi ustvarila zdravo in prijetno okolje za svoje zaposlene in obiskovalce, Skupina na splošno 

prepoveduje kajenje na delovnem mestu, razen na posebej oznacenih mestih, ki so ustrezno 

opremljeni in oznaceni za kajenje. 

4.6  P R E P O V E D  D I S K R I M I N A C I J E  T E R  P R E P O V E D  D E J A N J  

K S E N O F O B I J E  I N  R A S I Z M A  

Zaposleni morajo pri poslovanju v Skupini spoštovati dostojanstvo, pravice in kulturne razlike 

posameznikov. Politika Skupine zahteva izogibanje vsakršni diskriminaciji zaposlenih in 

spoštovanje načela enakih možnosti zaposlovanja ne glede na starost, spol, etnično pripadnost, 

vero, barvo kože, telesno okvaro, državljanstvo, zakonski stan ali spolno usmerjenost.  

Skupina zavrača vsakršno izražanje idej in/ali dejanj ksenofobije ali rasizma. 

Zaposleni se morajo pri poslovanju za Skupino izogibati vsakršnemu spodbujanju idej, ki 

temeljijo na rasni superiornosti ali rasnem/etničnem sovraštvu, in vsakršnemu spodbujanju ali 

izvajanju diskriminacije ali nasilnih dejanj iz rasnih, etničnih, nacionalnih ali verskih razlogov. 

Med poslovnimi dejavnostmi in znotraj Skupine sta promocija in spodbujanje, ki delno ali v 

celoti temeljita na zanikanju, resnem podcenjevanju ali zagovarjanju Shoah (holokavsta) ali 

genocidov, zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov, strogo prepovedana.
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5 PREGLEDNOST RAČUNOVODSKIH POROČIL IN NOTRANJE REVIZIJE 

5 . 1  RAČUNOVODSKA  P R E G L E D N O S T  

Skupina Tp Food Group se zaveda pomena resnice, preglednosti, točnosti, celovitosti in 

skladnosti z zakonodajo, ko gre za računovodske informacije. 

V ta namen Skupina sprejema upravne in računovodske sisteme, ki so primerni za pravilno 

prikazovanje računovodskih dejstev ter za ugotavljanje, preprečevanje in obvladovanje 

finančnih in operativnih tveganj ali goljufij proti Skupini, kolikor je to mogoče. 

Zlasti: 

➢ Vse dejavnosti in dejanja, ki jih deležniki izvajajo med svojimi nalogami, je mogoče 
preveriti; 

➢ Računovodska preglednost temelji na resničnosti, točnosti, celovitosti in 
zanesljivosti dokumentov o dejstvih upravljanja in ustreznem računovodskem 
evidentiranju; 

➢ Vsak deležnik mora sodelovati pri pravilnem in takojšnjem prikazovanju dejstev o 
upravljanju v računovodskih knjigah; 

➢ Za vsako operacijo se vloži ustrezna podporna dokumentacija, da se omogoči hitra 
računovodska registracija, opredelitev različnih ravni odgovornosti in natančna 
rekonstrukcija operacije; 

➢ Vsaka registracija mora natančno odražati to, kar je navedeno v podpornih 
dokumentih. 

Vsak deležnik, ki bi lahko izvedel za opustitve, potvarjanje, spreminjanje, nepopolnost ali 

netočnost informacij in podpornih dokumentov, mora o tem obvestiti svojega nadrejenega in 

Skrbnika Etičnega kodeksa. 

5 . 2  S I S T E M  N O T R A N J E  R E V I Z I J E  

Skupina meni, da je za njeno korporativno kulturo bistvenega pomena, da se na vseh ravneh 

znotraj organizacije ozavešča o pomenu učinkovitega sistema notranje revizije, ki je 

zasnovan kot proces, ki ga izvajajo predstavniki družbe in katerega namen je pomagati pri 

izpolnjevanju ciljev družbe, varovanju virov, preprečevanju tveganj in zagotavljanju 

skladnosti z zakoni in veljavnimi predpisi ter pripravi zanesljivih, resničnih in pravilnih 

računovodskih izkazov ter ekonomsko-finančnih poročil. 

Skupina zlasti meni, da mora sistem notranje revizije spodbujati doseganje ciljev podjetja, 

zato mora biti usmerjen v izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti proizvodnih in upravljavskih 

sistemov. 

Vsi deležniki so v okviru opravljanja svojih nalog odgovorni za pravilno delovanje takega 

revizijskega sistema. 

6 IZVAJANJE, UČINKI IN SPREMEMBE 

Ta Etični kodeks je sprejet na podlagi razprave direktorja družbe Tecnopool S.p.A. s takojšnjim 

učinkom od datuma sprejetja. 

Vsako posodobitev, spremembo ali pregled tega Etičnega kodeksa mora odobriti direktor 
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družbe Tecnopool S.p.A. 

 
 

7 KONTAKTNI PODATKI SKRBNIKA ETIČNEGA KODEKSA 

Vsa sporočila ali poročila, ki jih določa Etični kodeks, se pošljejo na naslov: 

GOSTOL-GOPAN d.o.o. Nova Gorica  

Prvomajska 37 A, SI-5000 Nova Gorica, SLOVENIJA elektronska pošta: 

eticni.kodeks@gostolgroup.eu 


