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Uvod

Etični kodeks družbe Istrabenz Turizem d.d. (v nadaljevanju: Kodeks) predstavlja nabor 
pravil, standardov obnašanja ter pričakovanih ravnanj družbe. Kodeks velja za vse 
zaposlene, člane poslovodstva, člane organa nadzora, pa tudi za zunanje sodelavce, ki 
delajo v imenu družbe Istrabenz Turizem d.d. (v nadaljevanju: družba).  

Ravnanje delavcev, organov poslovodenja in nadzora vpliva na ugled družbe, zato morajo 
biti odločitve in ravnanja skladni z vrednotami, načeli in pravili Kodeksa. 

Član poslovodstva, organizacijski vodja oziroma vsak nadrejeni delavec je s svojim 
ravnanjem vzor ostalim delavcem, zato je pomembno, da pri sprejemanju odločitev in pri 
svojem ravnanju vedno sledi vrednotam, načelom in pravilom Kodeksa. 

V dvomu, kako ravnati v konkretnem primeru in okoliščinah, se mora predhodno 
posvetovati, da bi se ognil možnim neskladnostim. Vsak vodja mora svoje sodelavce in 
druge, s katerimi se pri delu srečuje, opozarjati na etično ravnanje in jim po potrebi tudi 
svetovati oziroma jih usmerjati.  
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Načela in vrednote
Načela in vrednote 

družbe so:

INTEGRITETA

SODELOVANJE

POŠTENOST

PRIPADNOST

ODGOVORNOST

ZNANJE

KREATIVNOST

Delavci na vseh ravneh morajo delovati v skladu z zakoni, internimi 
akti, strokovnimi standardi, v skladu z načelom vestnosti in 
poštenja, načelom gospodarnosti in lojalno do družbe.

Delavci si morajo prizadevati za dobre in poštene medsebojne 
odnose, ki temeljijo na spoštovanju in zaupanju. Od vsakega 
delavca se pričakuje, da znanje in izkušnje v zvezi z delom prenaša 
na sodelavce. Ideja delavca za izboljšave se ne sme zavrniti, preden 
se ne prouči in preveri, ali lahko prispeva k izboljšanju procesov ali 
kakovosti storitev.    

Od vsakega delavca se pričakuje odgovoren odnos do dela. 
Pripadnost družbi se izraža prav z doslednim izvajanjem delovnih 
obveznosti in prevzemanjem tudi drugih del in nalog, ko je to 
potrebno in po zakonu utemeljeno.

Delavec mora s svojim ravnanjem v delovnem procesu kot tudi 
izven njega skrbeti za ugled družbe in temu prilagoditi svoja 
ravnanja in obnašanje. Zadeve, ki se nanašajo na družbo, je 
treba reševati v okviru družbe, s svojimi nadrejenimi in ostalimi 
sodelavci, in ne z osebami, na katere se zadeve ne nanašajo in ki 
bi jih lahko kasneje celo uporabile v škodo družbe. 



Pri odločitvah, povezanih z delitvijo nalog med delavci, s kariernim razvojem, napredovanji 
na delovnem mestu in v postopku zaposlovanja, velja načelo enakih možnosti, pod enakimi 
pogoji, brez privilegijev in diskriminacije. 

Vsak delavec je dolžan opozoriti na nedopustna ravnanja, ko je sam žrtev nedopustnih 
ravnanj ali ko zazna taka ravnanja s strani drugih delavcev oziroma deležnikov.
Nedopustno je ščitenje oziroma prikrivanje drugih delavcev pri neetičnem ravnanju ali celo 
podpihovati druge pri neetičnem ravnanju.

Za neetično ravnanje se šteje tudi, če delavec zavestno razširja neresnične informacije 
o neetičnem ravnanju drugega delavca in/ali tako ravnanje prijavi, z namenom, da bi 
drugemu škodil.

Prepovedana je vsaka oblika:

- diskriminacije glede na narodnost, spol, 
raso, spolno usmerjenost, zdravstveno 
stanje, veroizpoved, starost, članstvo v 
sindikatu, politično usmerjenost in druge 
osebne okoliščine;
- spolnega ali drugega nadlegovanja ali 
trpinčenja na delovnem mestu ali v zvezi z 
delom;
- nestrpnega ali nespoštljivega odnosa do 
sodelavcev, poslovnih partnerjev, gostov;
- neetičnega ravnanja, tudi če ni izrecno 
navedena v tem Kodeksu.



Delovanje v interesu 
družbe in delničarjev

Pri opravljanju nalog je vsak delavec dolžan razviti pričakovano 
raven kompetenc na delovnem mestu, za katero ima sklenjeno 
pogodbo o zaposlitvi, in naloge delovnega mesta opraviti 
strokovno, pravočasno, odgovorno in gospodarno. 

Delavci so dolžni pri svojem delu slediti viziji in poslovni 
politiki družbe ter ciljem dolgoročne in kratkoročne poslovne 
uspešnosti, ki jih družba opredeli v svojih strateških aktih in 
poslovnih načrtih. 

Delavci morajo pri svojem delu ali v zvezi z delom ravnati 
pravilno in smotrno, vse v skladu s splošnimi interesi družbe.  

Uprava vodi družbo in njene posle. S svojim delom, znanjem in izkušnjami zasleduje 
dolgoročni uspeh družbe preko optimalnega vodenja in ocenjevanja ter obvladovanja 
tveganj. 

Podjetniške odločitve sprejema na podlagi ustreznih informacij ter ustrezne ocene tveganj. 
Ravnanja morajo biti pravilna in smotrna ter usmerjena izključno k interesom družbe, 
in sicer zaradi doseganja osnovnih ciljev, zaradi katerih je družba ustanovljena in so 
opredeljeni s statutom družbe in drugimi strateškimi akti družbe.

Odgovoren odnos do delavcev

Odgovoren odnos uprave 

S poštenim in preglednim delovanjem delavcev na vseh 
ravneh, članov uprave in članov organa nadzora v družbi se 
gradi zaupanje ter zagotavlja dolgoročna uspešnost poslovanja 
družbe, za lastnike (delničarje) pa pričakovani donos na njihove 
naložbe.  

Uprava skrbi, da so delničarji in druga zainteresirana javnost na 
predpisan način pravilno in pravočasno obveščeni o poslovnih 
rezultatih, pomembnih razvojnih načrtih in/ali poslovnih 
dogodkih ter o vseh drugih informacijah, o katerih je družba 
dolžna poročati na podlagi predpisov.

Odgovoren odnos do delničarjev
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Družba je zavezana k vzpostavitvi in ohranjanju poštenih in transparentnih odnosov z 
uradnimi organi in uradnimi osebami, ki jih zastopajo.

Družba je zavezana k delovanju v skladu s predpisi in strokovnimi standardi. V postopkih 
z uradnimi organi družbo zastopa uprava in/ali delavci, ki so odgovorni za področje 
delovanja, na katero se postopek nanaša.  

V razmerju do pooblaščenih uradnih oseb je treba komunicirati spoštljivo, strokovno in 
ažurno s ciljem, da se pri uradni osebi gradijo in ohranjajo zaupanje v skladnost, poštenost 
in dobronamernost v poslovanju družbe. Na zahteve uradne osebe se je treba vedno 
odzivati ažurno in strokovno argumentirano, vse z namenom, da se v uradnih postopkih 
pravilno ugotovi dejansko stanje in da se kar se da hitro odpravijo morebitne ugotovljene 
nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti.

Nedopustno je ponujanje podkupnine oziroma drugih oblik koristi uradnim osebam, da bi 
uradno osebo odvrnili od uvedbe ali vodenja postopka.

Korekten odnos do uradnih oseb

Z naročniki storitev, gosti, dobavitelji ter drugimi poslovnimi partnerji je treba ravnati 
pošteno, objektivno in transparentno. 

Uprava in delavci morajo ustvarjati in razvijati dobre odnose, ki temeljijo na dobrih 
poslovnih običajih. 

Naročnikom storitev, gostom, dobaviteljem in poslovnim partnerjem se že ob vzpostavitvi 
poslovnega sodelovanja predstavijo pravila, standardi in pričakovana ravnanja iz Kodeksa, 
za katera se glede na okoliščine konkretnega poslovnega razmerja pričakuje, da so jih v 
razmerju z družbo dolžni spoštovati.

V razmerjih z naročniki storitev, dobavitelji, gosti in drugimi partnerji se je treba izogibati 
ravnanjem, ki po nepotrebnem vodijo v spore in/ali izgubo zaupanja. Če pride do konfliktnih 
situacij, jih je treba reševati hitro in poslovno korektno. 

Vse informacije o naročnikih storitev, dobaviteljih, gostih in drugih poslovnih partnerjih ter 
vsi podatki v zvezi s prejetimi ponudbami, pogodbami ter drugimi poslovnimi podatki, ki 
so last teh strank, se obravnavajo in varujejo kot poslovna skrivnost. 

Odnos do strank, gostov, dobaviteljev in drugih partnerjev 
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Odnos do premoženja družbe in 
odgovorno upravljanje s sredstvi družbe

Z delovnimi sredstvi in ostalim stvarnim premoženjem in premoženjskimi pravicami 
družbe je treba ravnati s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika. Delovna 
sredstva in oprema se lahko uporabljajo samo za službene namene, razen ko je s pogodbo 
ali drugim pisnim dogovorom dogovorjeno, da jih lahko uporabi v zasebne namene.

Premoženje družbe je treba varovati pred poškodovanjem, uničenjem, odtujitvijo, zlorabo 
ali izgubo. Prepovedano je vsako ponarejanje, uničenje ali skrivanje listin o obstoju oziroma 
evidentiranju premoženja in premoženjskih pravic. 

Med delovnim časom je prepovedano izvajati zase ali tretje osebe plačane ali neplačane 
aktivnosti, ki ne sodijo med njegove delovne obveznosti. Ta prepoved se ne nanaša na 
pomoč drugim delavcem pri ali v zvezi z njihovim delom v družbi.   

Delavec in vsi drugi deležniki (npr. zunanji pooblaščeni sodelavci) morajo spoštovati pravila 
o prepovedi zlorabe notranjih informacij. 

Prepovedani so vsi posli in transakcije z denarjem in premoženjem nezakonitega ali 
sumljivega izvora. Delavec mora pri svojem delu preveriti izvor, poreklo, namen in 
dejanskega naslovnika sredstev, ki so predmet posla oziroma transakcije. O vsaki sumljivi 
transakciji mora obvestiti pooblaščenega za korporativno integriteto.

Pri delu se srečujemo s podatki, ki so zaupne narave. Podatek 
ali skupek podatkov predstavlja premoženje in konkurenčno 
prednost družbe, zato ga je treba skrbno varovati.

Podatek je zaupne narave, če je kot tak označen, pa tudi če 
take oznake nima, a je očitno, da bi lahko družbi nastala 
škoda, če bi zanj izvedela nepooblaščena oseba. 

Podatki se skrbno varujejo in se lahko posredujejo po načelu, 
da jih lahko varno prejmejo le tiste osebe, za katere je znano ali 
odobreno, da so pooblaščene za njihov prejem. Vsak podatek, 
ki je poslovne narave, se skrbno varuje, dokler po odločitvi 
družbe ne postane javno dostopen. 

S podatkom, ne glede na to, v kakšni obliki je, in ne glede na 
to, kako je pridobljen, je treba ravnati na način, da je skrbno 
varovan pred dostopom nepooblaščene osebe.  
Podatki in postopki ravnanja s podatki družbe so opredeljeni z 
internim aktom družbe.    

Ravnanje s podatki, ki so poslovna skrivnost

Podatek ali skupek 
podatkov predstavlja 

premoženje in 
konkurenčno prednost 
družbe, zato ga je treba 

skrbno varovati. 
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Prepovedana je nepooblaščena uporaba tujega avtorskega 
dela (računalniški programi, fotografska, avdiovizualna, 
likovna arhitekturna dela ipd.). V primeru, da se v zvezi 
z delom pojavi interes po uporabi tujega avtorskega dela 
ali druge intelektualne lastnine, mora delavec predhodno 
preveriti, ali družba razpolaga z materialnimi pravicami 
na tem delu oziroma intelektualni lastnini.  

Pred začetkom uporabe avtorskega dela ali druge 
intelektualne lastnine mora biti ta pravica do uporabe 
predhodno pogodbeno urejena z avtorjem oziroma 
imetnikom te pravice. 

Družba ima registrirano blagovno znamko. Pri svojem 
delu morajo delavci uporabljati celostno podobo družbe, 
kot je le-ta določena v »Priročniku CGP«, in na ta način 
prispevati k prepoznavnosti blagovne znamke družbe.

Delavci ne smejo sami nameščati programske opreme na 
osebne računalnike. Za namestitev programske opreme 
je pooblaščen informatik družbe.  

Ravnanje z intelektualno lastnino 

Pri svojem delu morajo 
delavci uporabljati 

celostno podobo družbe, 
kot je le-ta določena 

v »Priročniku CGP«, in 
na ta način prispevati 

k prepoznavnosti 
blagovne znamke 

družbe.



Upravljanje informacijske tehnologije zagotavlja 
nemoteno in varno poslovanje, h kateremu prispeva 
vsak delavec z odgovornim ravnanjem z informacijami. 
Z uporabo informacijske tehnologije družba zagotavlja 
celovitost, razpoložljivost in zaupnost podatkov. 

Z zagotavljanjem podatkovne celovitosti, ažurnosti, 
točnosti in razpoložljivosti družba zagotavlja nemoteno 
poslovanje, obenem pa vzpostavlja ustrezne varnostne 
postopke na podlagi opravljene analize tveganj.

Za izvrševanje varnostne politike in usklajevanje 
informacijske varnosti s poslovnimi potrebami morajo 
uporabniki informacijske tehnologije, ki jim je dopuščen 
dostop, odgovorno ravnati s svojo identifikacijo oziroma 
s potrdilom za prijavo in geslom ali drugimi dodeljenimi 
dostopi do informacijskih sredstev. Delavec ne sme 
omogočiti nepooblaščenih dostopov do informacijskih 
sredstev, prav tako pa tudi ne sme uporabiti identifikacije 
drugega delavca za dostope do informacijskih sredstev.

Za namene zagotavljanja varnosti dostopa do 
informacijskih sredstev je treba redno sporočati 
spremembe statusa uporabnikov, ki so povezani 
z dodeljenimi dostopi do informacijskih sredstev 
(premestitve, dolgotrajne odsotnosti z dela, izraba 
letnega dopusta v odpovednem roku, prenehanje 
delovnega razmerja ipd.).    

Poslovnim partnerjem se lahko omogoči dostop do 
informacijskih sredstev, in sicer v skladu s pogodbo, v 
kateri sta določena dostop in način njegove ukinitve.

Prepovedano je nalaganje in uporaba programov, ki 
jih delavec pri opravljanju nalog delovnega mesta ne 
potrebuje. Uporablja se lahko le v družbi standardizirana 
in licencirana programska oprema. 

Pri uporabi informacijskih sredstev za službene namene 
je treba uporabljati izključno dodeljeni elektronki naslov 
družbe. Delavec je odgovoren za uporabo elektronskega 
naslova družbe v zasebne namene. 

Internet se uporablja predvsem v poslovne namene. 

Upravljanje informacijske tehnologije

Delavec ne sme omogočiti 
nepooblaščenih dostopov 
do informacijskih sredstev, 

prav tako pa tudi ne sme 
uporabiti identifikacije 

drugega delavca za dostope 
do informacijskih sredstev.
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V poslovne knjige se morajo vpisovati samo resnični in pošteni podatki, ki izkazujejo 
verodostojne podatke o poslovnem dogodku. Poslovne knjige, knjigovodske listine in drugi 
spisi se vodijo v skladu s predpisi, računovodskimi standardi in pravili dobre poslovne 
prakse.

Listine ni dovoljeno skrivati, uničiti, predrugačiti, ponarediti ali kako drugače narediti 
neverodostojne ali neuporabne. 

Delavci na vseh ravneh morajo zagotoviti oziroma posredovati popolne, pravočasne, 
ažurne, natančne in poštene podatke o poslovnih dogodkih.

Da bi izkazovali profesionalnost in zagotovili natančnost in celovitost posredovanega 
podatka, jih javnosti in/ali zainteresiranim skupinam lahko posredujejo samo pooblaščene 
osebe v družbi. 

Prepovedano je zamolčanje poslovne informacije ali prikazovanje neresničnih in/ali 
nepolnih podatkov oziroma informacij.

Delavec, ki se seznani z nepravilnostjo v zvezi s poslovno listino ali v zvezi z napako pri 
njenem evidentiranju v poslovnih knjigah ali v zvezi z drugimi neskladnostmi, mora o tem 
nemudoma poročati pooblaščeni osebi, v primeru, da gre za hujše kršitve, pa je dolžan 
seznaniti pooblaščenca za korporativno integriteto.

Verodostojno izkazovanje rezultatov poslovanja

Poštenost poslovanja in odgovoren odnos 
družbe do širše družbene skupnosti



Z delom v družbi se uresničujejo poslovni cilji družbe, s tem pa tudi osebni cilji delavcev in 
dovoljeni interesi vseh deležnikov v družbi. 

Nasprotje interesov nastane, ko so podane okoliščine, v katerih zasebni interes vpliva 
ali ustvarja videz nepristranskega opravljanja nalog. Zasebni interes je nepremoženjska 
ali premoženjska korist za delavca, njegovega družinskega člana, drugega sorodnika, 
prijatelja, ki so z delavcem tesneje povezani. Nasprotje interesov lahko nastop tudi, ko gre 
za več interesov, pa bi lahko samo eden od teh vplival na nedovoljeno delovanje delavca.

V družbi oziroma v breme družbe ni dovoljeno uresničevati nedovoljenih interesov oziroma 
interesov fizičnih in pravnih oseb, s katerimi so delavci, člani poslovodstva in člani nadzora 
povezani.

Delavec mora pri svojem delu paziti, da ne pride v situacijo, ko bi na njegovo odločitev lahko 
vplival interes, ki ni interes družbe ali dovoljeni interes. Če do tega pride, mora navedeno 
situacijo takoj razkriti in se izločiti iz odločanja. 

Delavec ne sme sodelovati pri odločitvah v kadrovskih postopkih, ki se nanašajo na 
družinskega člana, drugega bližnjega sorodnika ali prijatelja, in ne sme vplivati na osebe, 
ki o tem sprejemajo odločitve. 

Delavec ne sme sodelovati pri odločitvah oziroma ne sme vplivati na osebe, ki sprejemajo 
poslovne odločitve o zadevah, ki vplivajo na njegov premoženjski ali na premoženjski 
položaj njegovega družinskega člana, bližnjega sorodnika ali prijatelja. 

Darilo predstavlja vsako ugodnost ali korist v finančni obliki, obliki storitve ali v materialni 
obliki, če je povezano z zaposlitvijo oziroma nalogami delavca v družbi, če ga delavec 
sprejme sam ali če ga sprejme njegov ožji družinski član in pravica do te koristi oziroma 
ugodnosti ni bila predhodno formalno ustrezno urejena (dopuščena). 

Neprimerna darila so tista, ki so dana in sprejeta s koruptivnim namenom oziroma 
katerih vrednost in okoliščine, v katerih so bila sprejeta, presegajo omejitve dovoljenega 
sprejemanja daril. 

Nedovoljeno je zahtevati ali prositi za darila ali druge izraze gostoljubja pri poslovnih 
partnerjih ali kateri koli drugi osebi. Nekritično sprejemanje daril ali znamenj gostoljubja 
ne škodi samo osebnemu ugledu delavca, temveč tudi ugledu družbe.

Izogibanje navzkrižja interesov  

Pravila glede sprejemanja daril 
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Prepovedano je vsako dajanje, ponujanje ali sprejemanje nedovoljenih koristi. Nedovoljene 
koristi so lahko predmeti, storitve, usluge, ki so lahko premoženjske ali nepremoženjske 
narave (ureditve zaposlitve, članstva v organu, ureditev vpisa v šolo ipd.). 

Nedovoljena korist je tudi tista korist, ki je sama po sebi dovoljena, če je njen namen v tem, 
da bi se vplivalo na odločitev, ki jo sprejema družba ali za namene družbe.

Vsako obljubo ali ponudbo koristi, ki ni izrecno dovoljena s predpisi, internim aktom družbe 
ali etičnim standardom, je treba zavrniti.

Družba je zavezana k odgovornemu delovanju do naravnega in družbenega okolja. 
Glede na to je v svojo poslovno politiko vključila tudi zavezo za trajnostni razvoj, skrb za 
posameznika, lokalno skupnost ter širšo družbo.   

V poslovnih načrtih in pri sprejemanju odločitev družba uravnoteženo upošteva ukrepe 
oziroma aktivnosti za zaščito ekosistema, tako da skrbno upravlja energijo, vodo in druge 
naravne vire. Družba postopa skladno z navodili in priporočili Agencije za okolje RS, tudi v 
odnosu do prostoživečih živalskih vrst.

Prepovedana so vsaka protipravna oziroma neodgovorna dejanja, kot so otroško delo, 
čezmerno izčrpavanje naravnih virov, onesnaževanje okolja, zloraba pravic delavcev, 
diskriminacija na podlagi spola, rase, nacionalnosti in druge oblike diskriminacije. 

Družba je zavezana h gospodarnemu ravnanju z odpadki in njihovemu ločevanju.
Od poslovnih partnerjev pričakuje enako odgovorno ravnanje do okolja in ljudi, kar družba 
upošteva pri njihovem izboru. 
Družba namenja sredstva za pomoč tistim skupinam, ki jo najbolj potrebujejo, in opozarja 
ter sprejema družbene pobude, s katerimi opozarja na sočutje do sočloveka.

Družba sodeluje z lokalno skupnostjo tako, da podpira projekte, ki so pomembni za lokalno 
in širšo družbeno skupnost, zlasti na področju znanja, kulturnega življenja prebivalcev, 
športa, kakovost bivanja ipd.

Sponzorska in donatorska sredstva se dodeljujejo transparentno in javno.

Darila, ki so manjše pozornosti in so v okviru predpisanih dovoljenih daril, se lahko 
sprejemajo v znamenje vzpostavitve ali vzdrževanja dobrega poslovnega odnosa. O 
sprejetem darilu ali izrazu gostoljubja mora delavec obvestiti nadrejenega vodjo ali 
pooblaščeno osebo v družbi na način, ki ga določa interni akt družbe.  

V nobenem primeru ne smejo priložnostna darila ali izrazi gostoljubja vplivati na poslovne 
odločitve. V času, ko se vodijo pogajanja za sklenitev posla, se darila in izrazi gostoljubja 
ne smejo sprejeti. 

Prepoved podkupovanja  

Varovanje okolja in družbena odgovornost
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Pravila komuniciranja

Komunikacija vpliva na pretok informacij, zadovoljstvo in zaupanje zaposlenih, poslovnih 
partnerjev, delničarjev in druge zunanje javnosti. 

V komunikaciji je treba vedno upoštevati vrednote in načela, vizijo ter politiko družbe. 
Komunikacija poteka spoštljivo, pošteno, dobronamerno, kar se upošteva tudi v odzivih na 
negativne informacije.

V komunikaciji znotraj družbe mora ta potekati na način, da je zgled drugim. V komunikaciji 
se je treba hitro odzivati, ravnati dobronamerno in po resnici, jasno, razumljivo in 
nedvoumno. Pohvala in graja morata biti primerno argumentirani.  

V komunikaciji ni dovoljeno dvigovati glasu (kričanje), uporabljati kletvic, žaljivk, gest in/ali 
drugih neprimernih oblik ravnanja. 

Sestanki se sklicujejo pravočasno, da se lahko udeleženci nanje pripravijo. Na sestanek se 
ne zamuja, morebitna neudeležba pa se pravočasno opraviči. Komunikacija na sestanku 
poteka po napovedanem dnevnem redu, razumno argumentirano in na način, da lahko 
vsak, ki se prijavi k besedi, tudi izrazi svoje stališče oziroma mnenje, če je to v zvezi s 
predmetom obravnavanja. 

Del poslovne komunikacije je tudi skrb za osebni videz, urejenost ter splošno obnašanje 
delavca do drugih delavcev, gostov, strank in drugih deležnikov.  
Delavec mora nositi delovno uniformo oziroma delovno obleko, če je ta za delovno mesto, 
ki ga opravlja, odrejena. Uniforma oziroma delovna obleka mora biti vedno urejena in čista.

V komunikacijski z naročniki storitev, dobavitelji, gosti, drugimi poslovnimi partnerji je 
treba komunicirati v skladu s pravili poslovnega komuniciranja in poslovnim bontonom. 

Cilj komunikacije z zunanjo javnostjo je, da je ta razumljiva, jasna in nedvoumna in da 
se po možnosti prepoznajo želje in potrebe nasprotne stranke. Strankam ne obljubljamo 
tistega, česar vemo, da ne bomo mogli izpolniti.  

Izven družbe in/ali z osebami, ki niso delavci družbe, se ne govori oziroma razpravlja o 
zadevah, poslih družbe, o drugih delavcih družbe, o članih poslovodstva ali članih nadzora, 
o posameznih gostih ali poslovnih partnerjih.

Komunikacija v družbi  

Komunikacija z zunanjo javnostjo  
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Komunikacija z mediji je pomembna za ustvarjanje in ohranjanje ugleda družbe. 

Komunikacija z mediji poteka načrtovano, sistematično, proaktivno in profesionalno, z 
namenom, da posredovana informacija doseže ciljne javnosti oziroma pričakovane učinke. 

Komunikacija z mediji v imenu družbe poteka izključno s posredovanjem pooblaščene 
osebe za stike z javnostjo. 

V komunikaciji z mediji ne delamo razlik. Z novinarji sodelujemo oziroma komuniciramo 
na spoštljiv način. 

Delavec, ki nima pooblastila uprave za podajanje informacij oziroma podatka medijem, 
mora novinarja, ki ga kakor koli nagovori, da poda izjavo, prijazno zavrniti z obrazložitvijo, 
da za to ni pooblaščen in ga napotiti na pooblaščeno osebo v družbi za stike z mediji.

Odnosi z mediji  

Komunikacija v družbenih omrežjih je priložnost in hkrati odgovornost, da v vsaki taki 
komunikaciji skrbimo za ugled družbe. 

Za komunikacijo v družbenih omrežjih obstaja izpostavljenost, da vsaka beseda, misel, 
komentar v zelo kratkem času doseže veliko število bralcev, zato je v komunikaciji preko 
družbenih omrežij treba ravnati še bolj skrbno, v skladu z načeli in vrednotami družbe in z 
upoštevanjem pravil Kodeksa.

Komuniciranje v družbenih omrežjih
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Varnost in zdravje pri delu
Družba zagotavlja varne delovne pogoje v skladu s predpisi, delavec pa mora skrbeti za 
svoje zdravje.

Delavec je dolžan skrbeti za svoje zdravje tako, da deluje 
samozaščitno, in sicer:
- da se seznani z oceno tveganja na svojem delovnem 
mestu,
- da se udeležuje preventivnih zdravstvenih pregledov in 
usposabljanj iz varnega dela in varstva pred požarom,
- da je pri delu pazljiv in skrbi za svojo varnost in varnost 
drugih delavcev,
- da ne opravlja dela pod vplivom alkohola ali drugih 
nedovoljenih substanc,
- da vedno uporablja osebno zaščitno uniformo in/ali 
zaščitna sredstva, ki jih zagotavlja družba,
- da izvršuje navodila o samozaščitnem obnašanju,
- da v primeru razglašene epidemije uporablja zaščitna 
sredstva za zaščito pred virusnimi ali bakterijskimi 
okužbami ter uporablja zaščitna sredstva, ki mu jih 
dodeli družba,
- da opozori nadrejenega vodjo, če zazna nevarnost, 
zaradi katere bi lahko prišlo do izgube zdravja ali 
poškodbe pri delu.  

Zasebnost in varovanje osebnih 
podatkov

Družba v skladu s predpisi zagotavlja delavcem, gostom, strankam in vsem drugim 
deležnikom zasebnost in varstvo osebnih podatkov.

Poseg v zasebnost delavca je dopustna izključno v nujnih primerih, ki so opredeljeni 
z zakonom in internimi akti. Pri vsakem posegu v zasebnost je treba varovati zaupnost. 
Slednje velja tudi v primeru poseganja v informacijska sredstva. 

Delavec, ki upravlja osebni podatek, mora pri tem ravnati odgovorno, pazljivo in skladno 
s predpisi. Pred posredovanjem osebnega podatka se mora prepričati, ali je posredovanje 
osebnega podatka res potrebno in skladno s predpisi.
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Spremljanje in analiza izvajanja in poročanje (najmanj enkrat letno) o ugotovitvah 
uresničevanja Kodeksa je v pristojnosti pooblaščenca za korporativno integriteto.   

Delavci, poslovodne osebe in člani organov nadzora z nastopom dela oziroma funkcije 
prevzemajo tudi zaveze iz Kodeksa in so jih dolžni izvrševati.  

Informacijo o kršitvi ali sumu kršitve načel in vrednot Kodeksa je treba prijaviti 
pooblaščencu za korporativno integriteto. Vsak, ki zazna pri svojem delu ali v zvezi z delom 
nepravičnost, nepoštenost ali druga dejstva, ki vzbujajo utemeljen sum kršitve Kodeksa, je 
dolžan o tem obvestiti nadrejenega vodjo ali podati prijavo (ustno ali pisno) pooblaščencu 
za korporativno integriteto.

Družba zagotavlja prijavitelju, da ne bo deležen neenakopravne obravnave ali ustrahovanj 
ali kakršnih koli povračilnih ukrepov v primeru prijave kršitve ali suma kršitve Kodeksa.
Pooblaščenec za korporativno integriteto je dolžan obravnavati vsako prejeto prijavo, tudi 
anonimno prijavo, kadar je iz prijave razbrati dejstva, ki nakazujejo na utemeljen sum 
ravnanja v nasprotju s Kodeksom. 

Pooblaščenec za korporativno integriteto izvede postopke v skladu z internimi akti družbe, 
ki urejajo položaj, pooblastila in postopke pooblaščenca za korporativno integriteto.
Hujše kršitve oziroma huda kršitev Kodeksa je lahko razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi 
iz krivdnega razloga. 

Pooblaščenec za korporativno integriteto mora skrbno varovati podatke o delavčevih 
osebnih, političnih, poslovnih ali podobnih povezavah, ki so bile predmet nadzora. 

Izvajanje etičnega kodeksa



Uveljavitev in ozaveščanje o 
pomenu kodeksa

Kodeks začne veljati naslednji dan po objavi na oglasni deski. Z uveljavitvijo Kodeksa 
preneha veljati Etični kodeks zaposlenih v družbi Istrabenz Turizem d.d. z dne 14. 4. 2016. 

Kodeks v obliki brošure družba vroči vsem delavcem ob njegovi uveljavitvi, novo zaposlenim 
delavcem ob nastopu dela, članom organa nadzora pa ob nastopu funkcije.
Kodeks je bil objavljen tudi na internem portalu dne, 15. 6. 2021.

Družba obdobno organizira delavnice za delavce na vseh ravneh z namenom seznanjanja 
z vsebino in namenom Kodeksa in osveščanja o pomenu in etičnem ravnanju in seznanja o 
pomenu prijavljanja kršitev ter načinih prijavljanja.    
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