
KODEKS 
RAVNANJA





Vizija RIEDL skupine je, da postanemo najboljše 
slovensko podjetje na področju mehanske 
obdelave kovin s pomembnim deležem 
lastnega razvoja oziroma konstrukcije.

Korporativna kultura je bistvenega pomena 
za delovanje podjetja v odnosih s strankami, 
dobavitelji in družbo. Vse, kar delamo, 
vpliva na ugled podjetja v družbi. Cilje, 
vrednote, pravila obnašanja in pričakovana 
ravnanja smo združili v kodeks ravnanja. 

Kodeks ravnanja zaposlenih v podjetjih 
RIEDL CNC d.o.o., RIEDL INVEST d.o.o. in RIEDL 
AEROSPACE d.o.o., v nadaljevanju RIEDL skupina 
postavlja standarde in pravila ravnanja, ki veljajo 
za vse zaposlene, ne glede na delovno mesto.

Ta kodeks opredeljuje vrednote in osnovna 
pravila etičnega poslovnega ravnanja, ki jih 
v RIEDL skupini spoštujemo, spodbujamo 
in pričakujemo. Naše vrednote in 
prepričanja podpirajo naš dolgoročni 
cilj - neprestano izboljševati kulturo 
našega vsakodnevnega poslovanja.

Kodeks povzema vrednote in določa temeljna 
načela ravnanja, na katerih temelji poslovanje 
in delovanje RIEDL skupine. S tem nas kodeks 
usmerja pri vsakodnevnem ravnanju in pomaga 
razumeti, kaj se v RIEDL skupini pričakuje od 
vsakega zaposlenega ter ostalih deležnikov. 
Na ta način opredeljuje tudi, kaj je ključno za 
izpolnjevanje dolgoročne strategije razvoja RIEDL 
skupine in njenega odgovornega ravnanja, pri 
katerem moramo ohranjati zaupanje naših strank, 
zaposlenih, dobaviteljev in širšega družbenega 
prostora, v katerem RIEDL skupina posluje. 

Kodeks zato jasno opredeljuje pričakovanja od 
vsakega zaposlenega v RIEDL skupini in obenem 
izraža standarde, ki jih pričakujemo v našem 
odnosu do ostalih naših deležnikov, zato podaja 
tudi navodila in usmeritve pri vsakdanjem 
ravnanju in poslovanju RIEDL skupine. 

Tomaž RIEDL,  
direktor in lastnik







SPOŠTUJEMO 
PRAVILA KODEKSA

Zaposleni v RIEDL skupini smo 
odgovorni za to, da se s tem 
kodeksom seznanimo ter ga v celoti 
upoštevamo pri svojem ravnanju.

Kršitev standardov in pravil ravnanja, 
ki jih določa ta kodeks, lahko vodi 
v resno kršitev delovnih obveznosti 
posameznega zaposlenega in v izrek 
morebitnih ukrepov za odpravo posledic 
neustreznega ravnanja. Posledice resnejših 
kršitev so lahko tudi druge ustrezne 
sankcije in drugi ukrepi (vključno z 
delovnopravnimi), ki lahko vodijo v 
prekinitev nadaljnjega sodelovanja 
med zaposlenim v RIEDL skupini in 
članico RIEDL skupine. Kodeks je zato 
podlaga, na kateri temeljijo tudi vsa 
druga pravila in navodila poslovanja, 
vključno z organizacijskimi predpisi 
in postopki, našimi vsakokratnimi 
pooblastili ter odločitvami, dogovori in 
pogodbami, sklenjenimi v RIEDL skupini.

Ravnamo odgovorno v 
skladu s pooblastili

Vsak v RIEDL skupini je na vseh ravneh 
delovanja zavezan k najvišjim standardom 
moralne integritete, profesionalnega 
in etičnega ravnanja, kar ne koristi 
le RIEDL skupini pač pa tudi našim 
strankam, zunanjim, notranjim in ožjim 
sodelavcem, poslovnim partnerjem ter 
širši skupnosti. Le etično, skrbno in 
odgovorno poslovanje, ki je skladno 
s tem kodeksom, je zagotovilo za 
dolgoročno utrjevanje zaupanja v RIEDL 
skupino, kar je ključ do njenega ugleda 
in dolgoročnega poslovnega uspeha. 

Ne glede na priložnost vsi zaposleni 
v RIEDL skupini sledimo popolni 
odkritosti, poštenosti in integriteti 
pri vsem, kar počnemo.



V VSAKEM 
TRENUTKU RAVNA 
ETIČNO, POŠTENO 
IN STROKOVNO;

DELUJE V SKLADU Z 
ZAKONI, PRAVILI IN 
DOBRIMI PRAKSAMI;

SKRBI ZA RED IN 
ČISTOČO NA SVOJEM 
DELOVNEM MESTU;

DELUJE ODGOVORNO, 
POZITIVNO, 
KONSTRUKTIVNO 
TER SKLADNO S 
STRATEGIJO, CILJI 
IN ZAVEZAMI;

PREMOŽENJE 
PODJETJA UPORABLJA 
GOSPODARNO IN V 
SKLADU s SVOJIMI 
POOBLASTILI;

SKRBI ZA VAROVANJE 
OKOLJA, LOČUJE 
ODPADKE IN 
GOSPODARNO 
UPORABLJA 
ENERGENTE TER 
DRUGE VIRE;

PREPREČUJE IN 
ODPRAVLJA TVEGANJA 
ZA NASTANEK 
ŠKODLJIVIH RAVNANJ;

PREPREČUJE 
POŠKODOVANJE, 
UNIČENJE, IZGUBO, 
ODTUJITEV 
ALI ZLORABO 
PREMOŽENJA 
PODJETJA.

V RIEDL skupini vsak od nas:
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NAŠE  
VREDNOTE

Odgovornost

V RIEDL skupini smo odgovorni do svojih 
strank, sodelavcev, deležnikov, poslovnih 
partnerjev ter do družbenega in naravnega 
okolja. Gre za razumevanje potreb 
strank ter z njimi povezanih tveganj 
zanje in za RIEDL skupino. Skrbno in 
odgovorno gradimo partnerstva z vsemi, 
s katerimi vstopamo v poslovne odnose. 
Sodelavci smo drug do drugega ter do 
vseh deležnikov odgovorni, da delujemo 
strokovno, zavzeto in v medsebojnem 
spoštovanju. Zavezani smo k integriteti 
in se pogumno soočamo z izzivi. 

Poštenost in kredibilnost

Poštenje je osnova vsakega odgovornega 
delovanja. Zavezani smo k izpolnitvi 
obljub in doseganju ciljev. Delujemo 
pošteno in sledimo najvišjim etičnim 
standardom. Izpolnjujemo svoje obljube, 
dosegamo in presegamo pričakovanja 
svojih strank, poslovnih partnerjev 
in drugih pristojnih organov ter širše 
družbe. Opozarjamo na izzive in 
spodbujamo drug drugega, dokler ne 
dosežemo zastavljenih ciljev. Zavedamo 
se, da smo skupaj močni in najboljši.

Sodelovanje

Odprta komunikacija in sodelovanje 
predstavljata osnovo našega dela. 
Delujemo po sistemu, da najprej 
poslušamo, potem govorimo. Naše besede 
so vredne zaupanja. Jasno povemo, 
kaj lahko in česa ne moremo narediti. 
Aktivno iščemo in cenimo povratne 
informacije. Pravočasno in odkrito 
delimo informacije. Konstruktivno 
kritiko podajamo na spoštljiv in iskren 
način. V dobro RIEDL skupine med seboj 
delimo znanje in se učimo drug od 
drugega. V komunikaciji smo preprosti in 
razumljivi. Ne bojimo se težkih vprašanj 
in naših nalog ne prenašamo na druge. 
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V dobri veri in s strokovnostjo 
sodelujemo z vsemi deležniki.

Usmerjenost v rešitve 
in inovacije

Ustvarjamo rešitve in rešujemo 
probleme z namenom ustvarjanja 
koristi in dodane vrednosti za naše 
stranke. Razumemo, da ima vsak 
problem v danem trenutku lahko 
več rešitev, zato smo pri iskanju 
najboljših rešitev vedno inovativni. 
Tako dosegamo vzajemne koristi. 
V RIEDL skupini veliko vlagamo 
v kompetence naših zaposlenih 
in kakovost delovnega okolja, 
kar prispeva k uspehu celotne 
RIEDL skupine. Spremljamo 
sodobne trende in iščemo ter 
prepoznavamo nove, boljše načine 
in pristope k nudenju storitev in 
produktov za stranke. Inovativnost 
spodbujamo tudi na ravni procesov 
organizacije in notranjega 
delovanja na splošno ter na ravni 
celovitih rešitev za stranke, vse 
v smeri izboljšanja storitev in 
produktov, ustvarjanju dodane 
vrednosti naših produktov in 
storitev ter razvoja RIEDL skupine.

Učinkovitost in enostavnost

Biti učinkovit pri vsakodnevnem 
delu je eden naših temeljnih 
ciljev. Strankam vedno ponudimo 
učinkovite in inovativne rešitve 
ter dodano vrednost. Naše 
procese vedno optimiziramo 
tako, da lahko ekipe v RIEDL 
skupini delajo najbolj učinkovito. 
Na delovnem mestu vzdržujemo 
red in čistočo ter skrbimo za 
proizvodno in merilno opremo. 

Kakovost

Vrhunska kakovost naših izdelkov 
in storitev je naš strateški cilj. 
Izdelki morajo izpolnjevati 
vse zahteve naših kupcev in 
morajo biti v skladu s splošnimi 
tehničnimi zahtevami. Vrhunska 
kakovost je tudi temelj za 
dolgoročne poslovne odnose in 
ključna za dober ugled RIEDL 
skupine. 
 
Stalno izboljševanje sistemov 
vodenja kakovosti, okoljske 
politike, delovnih pogojev in 
tehnološke opreme je podlaga za 
spodbujanje kakovostnejšega dela 
in doseganja zadovoljstva vseh 
deležnikov: kupcev, dobaviteljev, 
zaposlenih in družbe. 
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NAŠA RAVNANJA Preprečujemo nedopustne prakse.

Zavračamo podkupovanje 
in korupcijo.

Kadar nam nekdo ponuja neko korist, 
da bi vplival na naše ravnanje oziroma 
obnašanje, nam s tem ponuja podkupnino. 
Ko nekdo želi izkoristiti svoj položaj, da 
bi pridobil korist zase, ravna koruptivno. 
Zaposleni v RIEDL skupini ne smemo 
sprejeti ali dati podkupnine. Ne smemo 
biti vključeni ali omogočiti izvajanje 
korupcije v kakršnikoli obliki, na 
katerikoli ravni. Zagotoviti moramo, da 
naša dejanja in naše obnašanje ne dajejo 
vtisa podkupljivosti ali koruptivnosti.

V RIEDL skupini se zavedamo, da so 
določena darila majhne vrednosti 
lahko del vzpostavljanja ali ohranjanja 
poslovnega odnosa, vendar v primeru 
prejema takšnih daril ali podobnih 
izkazih gostoljubja, le-ta ne smejo na 
noben način vplivati na sprejemanje 
naših poslovnih odločitev.

V primeru suma, kot tudi v primeru 
dejanskega škodljivega ravnanja 
sodelavcev, smo vsi zaposleni dolžni taka 
dejanja prijaviti. Le ob zavedanju vseh je 
mogoče zagotoviti pravočasno ukrepanje 
in s tem preprečiti nastanek škode ali 
omejiti nastanek težje popravljive škode 
za zaposlene in podjetja RIEDL skupine.

Preprečujemo škodljiva ravnanja.

V RIEDL skupini od vseh zaposlenih 
pričakujemo, da razumejo in sprejemajo 
odgovornost za sprejemanje pravilnih 
odločitev. Zaposleni so dolžni nemudoma 
posredovati informacije in opažanja 
o vseh morebitnih nepravilnostih v 
primerih, ko zaznajo ravnanja, ki bi 
lahko škodovala RIEDL skupini.
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Vsak zaposleni je dolžan takoj 
sporočiti informacije o čemerkoli, 
za kar v dobri veri misli, da bi 
lahko pomenilo kršitev oziroma 
nespoštovanje predpisov ali 
notranjih pravil ali da gre za 
škodljiva ravnanja. V RIEDL 
skupini spodbujamo poročanje o 
ravnanjih, pri katerih zaposleni 
ve, da »nekaj ni prav« oz. da 
nekaj ni skladno s pravili.

Obveznost vsakega zaposlenega, 
ki je seznanjen s škodljivim 
ravnanjem s strani sodelavca, 
strank ali tretjih oseb je, da 
škodljivo ravnanje najavi 
neposredno nadrejenemu ali 
direktorju skupine (lahko tudi 
anonimno). Če zaposleni ni 
prepričan o morebitni škodljivi, 
protipravni ali neetični naravi 
posameznega ravnanja, se o tem 
lahko posvetuje z nadrejenim 
ali neposredno z direktorjem.

RIEDL skupina zagotavlja, 
da bo zaščitena identiteta 
tistega, ki v dobri veri poroča o 
škodljivem ravnanju, kot tudi 
tistih, na katere se očitki o 
škodljivem ravnanju nanašajo.

Spoštovanje 
interesov strank 

RIEDL skupina je na vseh ravneh 
svojega delovanja osredotočena 
na zadovoljstvo svojih strank. Za 
ohranjanje njihovega zaupanja so 
zaposleni v RIEDL skupini dolžni 
varovati interese naših strank in 
drugih poslovnih partnerjev ter 
pri tem spoštovati vse relevantne 
predpise. Na podlagi naših 
izkušenj in strokovnih znanj smo 
zavezani k ponujanju naprednih, 
inovativnih in sodobnih 

produktov in storitev, primernih 
potrebam in zahtevam strank. 

Naš cilj je zagotoviti, da imajo 
stranke optimalne koristi od 
produktov in storitev, ki jih 
v RIEDL skupini ponujamo in 
da z upoštevanjem njihovih 
interesov skrbno gradimo 
partnerstva in ohranjamo 
zaupanje v RIEDL skupino.

Profesionalen odnos 

Odnosi z dobavitelji in kupci 
temeljijo na vzajemnem 
spoštovanju, zaupanju, skupnih 
interesih in partnerskih odnosih.

Do dobaviteljev in kupcev imamo 
zaposleni profesionalen odnos, 
ki ga izkazujemo tudi z osebno 
urejenostjo, urejenostjo delovnih 
prostorov in izkazovanjem 
najvišjih etičnih in strokovnih 
standardov pri vsakodnevnem 
poslovanju in komuniciranju.

Varujemo zaupne 
in strogo zaupne 
informacije in podatke

V RIEDL skupini zagotavljamo 
najvišje standarde skrbnosti 
pri upravljanju s poslovnimi 
podatki in drugimi zaupnimi 
informacijami. Le na tak 
način lahko zagotavljamo 
diskretnost poslovnih odnosov 
s poslovnimi partnerji, kakor 
tudi z zaposlenimi, ki temeljijo 
na dolgoročnem zaupanju.

Pri svojem delu smo še posebej 
vsi zaposleni v podjetjih RIEDL 
skupine zavezani k varovanju 
zaupnih podatkov, ki se nanašajo 
na stranke; ničelna toleranca velja 
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do vseh dogodkov, katerih posledica je 
odtekanje oziroma posredovanje takih 
informacij nepooblaščenim osebam.

Poslovne skrivnosti so ključne pri 
poslovanju RIEDL skupine. Zaposleni v 
RIEDL skupini smo dolžni ravnati v skladu 
z notranjimi pravili in postopki za zaščito 
vseh informacij in podatkov, s katerimi se 
seznanimo pri opravljanju svojega dela. 
Dolžnost velja za vse komunikacijske 
kanale, socialna omrežja, vse vrste 
medijev in sredstev komuniciranja. Vsak 
zaposleni je odgovoren in skrbi za zaščito 
zaupnih informacij, ki jih prejme.

Uporabi jih lahko le interno, za 
poslovne namene, in jih ne sme 
razkrivati zunanjim osebam, razen če 
je tako dovoljeno v skladu s predpisi 
oziroma notranjimi pravili.

Zaposleni v RIEDL skupini ne smemo 
izkoriščati za svojo osebno uporabo ali 
izdati tretji osebi zaupnih podatkov, 
določenih z zakonom in/ali poslovne 
skrivnosti, ki je kot taka določena v članici 
RIEDL skupine in ki je bila zaposlenemu 
zaupana ali s katero je bil seznanjen 
na drug način. Za poslovno skrivnost 
se štejejo tudi podatki, za katere je 
očitno, da bi nastala občutna škoda, če 
bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.

Zaščita in racionalna uporaba 
službenih sredstev in virov

S ciljem dolgoročne uspešnosti v RIEDL 
skupini velja dolžnost obzirnega ravnanja 
s sredstvi vsakega podjetja RIEDL skupine, 
vključno z opredmetenimi sredstvi, 
tehnološko opremo, intelektualno 
lastnino, finančnimi sredstvi, blagovnimi 
znamkami v RIEDL skupini in z odnosi s 
strankami in poslovnimi partnerji RIEDL 
skupine ter dobrim imenom RIEDL skupine.

Zaposleni smo dolžni razumno koristiti 
material, orodja, merilna sredstva in 
druga sredstva, ki jih uporabljamo pri 
delu, ter nasploh varovati premoženje 
vseh družb članic RIEDL skupine.

Vsak zaposleni v RIEDL skupini je dolžan 
skrbno ravnati s sredstvi in drugim 
premoženjem družb članic RIEDL 
skupine. Dobro vodilo pri tem je, da s 
premoženjem RIEDL skupine ravnamo 
enako skrbno in odgovorno, kot bi 
ravnali z lastnim premoženjem.
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SODELAVCI IN 
DELOVNO OKOLJE

Sodelavci so naš največji kapital. Do 
vsakega sodelavca smo dolžni ravnati 
pošteno, spoštljivo in odgovorno. 
Uspešni smo lahko le, če sodelujemo.

K poslovni odličnosti pomembno 
prispevajo dobri in odprti odnosi med 
vsemi zaposlenimi v RIEDL skupini. Ti 
odnosi naj temeljijo na medsebojnem 
sodelovanju, spoštovanju, pomoči in 
razumevanju. Spoštujemo pravice, 
dolžnosti in drugačnost sodelavcev. 
Razhajanja v mnenjih ne smejo izzvati 
nekorektnosti ali kršenja pravil poslovanja 
in spoštljivega ter poštenega obnašanja.

Zaposleni v RIEDL skupini smo dolžni 
prispevati k odprti in transparentni 
medsebojni komunikaciji. Vodje so dolžni 
podajati navodila in naloge vljudno, 
jasno in razumljivo. Njihova naloga 
je tudi ustvarjanje pozitivne klime, 
spodbujanje sodelavcev k inovativnemu 
razmišljanju ter dajanje dobrega zgleda.

Zaposleni v RIEDL skupini se moramo 
vzdržati vseh oblik spolnega, verbalnega 
ali drugega nadlegovanja in trpinčenja 
sodelavcev. Takšnega nadlegovanja ali 
trpinčenja v RIEDL skupini ne toleriramo 
in je strogo prepovedano. Nadlegovanje 
je vsako neželeno vedenje, povezano s 
katerokoli osebno okoliščino, z učinkom 
ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe 
ali ustvariti zastraševalno, sovražno, 
ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje. 
Zato smo predvsem sami dolžni ravnati 
tako, da naše obnašanje ne postavlja 
drugih zaposlenih v neprijeten položaj 
ali ogrozi njihovega zdravja in varnosti.

Upoštevati moramo vsa notranja 
pravila RIEDL skupine in se seznanite z 
vsemi postopki glede varstva pri delu. 
O nezdravem delovnem okolju ali o 
kakršnihkoli incidentih, o fizičnem 
nasilju ali grožnji zoper premoženje 
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skupine ste dolžni nemudoma 
poročati za to pristojnim osebam.

Nediskriminacija

V RIEDL skupini zagotavljamo enake 
možnosti za vse zaposlene na pošten in 
transparenten način, ne glede na spol, 
starost, raso, barvo kože, narodnost, 
spolno usmerjenost, versko prepričanje in 
druge osebnostne lastnosti.

V RIEDL skupini obsojamo in ne trpimo 
kakršnekoli diskriminacije, neenakopravne 
in nepoštene obravnave zaposlenih, 
kakor tudi kakršnegakoli nasilja, 
nadlegovanja, trpinčenja ali šikaniranja 
posameznikov na delovnem mestu.

V RIEDL skupini lahko vsak opravlja 
svoje delo brez strahu pred tovrstnimi 
praksami. Spoštujemo človekove 
pravice vsakega posameznika in 
spodbujamo pozitivno delovno okolje, 
ki prispeva k naši uspešnosti.

Prijazno in varno delovno okolje 

V RIEDL skupini skrbimo za razvoj 
zaposlenih, ker zaupamo v kompetence, 
lojalnost, integriteto in predanost svojih 
zaposlenih. Skrb za razvoj zaposlenih 
vodi k ustreznemu in uspešnemu 
poslovanju in razvoju skupine.

Zato skrbimo za varno in prijazno 
delovno okolje in si prizadevamo za 
ohranjanje zdravega delovnega okolja, 
odnosov temelječih na medčloveškem 
spoštovanju in spodbujanje zaposlenih 
k zdravemu življenju. Zadovoljstvo 
zaposlenih je izjemno pomembno 
za doseganje naših ciljev.

Alkohol in droge

Zaradi zagotavljanja zdravega in 
varnega dela in delovnega okolja je delo 
pod vplivom alkohola, drog in drugih 
nedovoljenih substanc strogo prepovedano 
in je v RIEDL skupini sankcionirano 
z odpovedjo delovnega razmerja. 

V kolikor zaposleni opazite, da je nekdo 
na delovnem mestu pod vplivom alkohola 
ali drog, ste ga dolžni nemudoma 
odstraniti iz delovnega procesa in 
o tem obvestiti pristojne osebe. 
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SMO DRUŽBENO 
ODGOVORNI
Spoštovati in stremeti moramo 
k dolgotrajnemu zaupanju 
zaposlenih, strank, poslovnih 
partnerjev ter družbe kot 
celote. Poslovanje RIEDL skupine 
mora biti celovito, skladno 
z zastavljenimi obljubami, 
transparentno in pozitivno.

Vsak od nas lahko s svojim 
doprinosom pri vsakodnevnem 
ravnanju in delovanju prispeva 
k zasledovanju teh ciljev.

Skrb za družbeno okolje

V RIEDL skupini se zavedamo tudi 
svoje vloge, ki presega okvirje 
sektorja, v katerem delujemo. 
Zato v odnosu do zaposlenih, 
strank in širše družbe ter njenih 
deležnikov izvajamo družbeno 
in okoljsko odgovorno politiko, 
ki ureja vprašanje vpetosti RIEDL 
skupine v družbo in okolje.

RIEDL skupina ohranja 
držo politične nevtralnosti 
in ne podpira političnih 
organizacij ali dejavnosti 
preko donacij ali subvencij.

Okoljevarstvena 
ozaveščenost

Brez nas, zaposlenih, RIEDL 
skupina ne bi bila uspešna in ne bi 
ohranjala zaupanja ljudi. Da bomo 
še bolj uspešni pri poslovanju, 
je vsak od nas odgovoren za to, 
da ta kodeks spoštuje in z njim 
deluje pri svojem vsakodnevnem 
delu. Odgovoren je tudi za to, 
da kot zaposleni RIEDL skupine 
skrbi za okolje, torej da ločuje 
odpadke, prispeva k prihranku 
energije, olj, maziv, papirja 
ter racionalno ravna z vsemi 
delovnimi ter potrošnimi sredstvi. 

Komuniciranje 
RIEDL skupine

Komuniciranje z javnostmi 
mora biti strokovno ter skladno 
s politikami RIEDL skupine. 
Zaposleni v RIEDL skupini smo 
dolžni spoštovati notranja pravila 
glede javnega nastopanja in 
javnega izražanja mnenj, ki bi 
lahko imele vpliv na ugled RIEDL 
skupine. Izven RIEDL skupine ne 
govorimo o zadevah, za katere 
nismo pooblaščeni. Zaposleni 
v RIEDL skupini brez posebnega 
dovoljenja o RIEDL skupini ali v 
zvezi z njo ne dajemo nikakršnih 
komentarjev medijem, na 
socialnih omrežjih ali drugih 
javnih forumih. V RIEDL skupini 
načrtno in dejavno izvajamo 
aktivnosti korporativnega 
komuniciranja ter obenem 
gradimo odnose z javnostmi. 
Vedno, ko komuniciramo, imamo 
v ospredju naše vrednote in tako 
krepimo ugled RIEDL skupine.



KODEKS IN 
ZAKONODAJA

RIEDL skupina sledi svoji strategiji 
razvoja in v koraku s časom ter svojimi 
usmeritvami vzpostavlja kodeks, ki 
ureja standarde ravnanja v RIEDL skupini. 
Družbe članice RIEDL skupine bodo v 
primernem času prilagodile vse notranje 
akte, pravila in postopke, da bodo skladni 
in bodo temeljili na tem kodeksu.

Ta kodeks opredeljuje standarde ravnanja 
in obnašanja zaposlenih v RIEDL skupini, 
kakor tudi pričakovanja do njenih 
poslovnih partnerjev in drugih deležnikov. 
V primeru nasprotij med njegovimi 
določbami in zahtevami nacionalne 
zakonodaje se bo RIEDL skupina uskladila z 
relevantnimi lokalnimi predpisi, pri čemer 
bo na ustrezen način ravnala tudi v skladu 
s pravili, zapisanimi v tem kodeksu, 
sledeč najstrožjim etičnim kriterijem, ki 
bi bili v konkretnem primeru relevantni.

Ta kodeks ne ureja vseh vprašanj, 
s katerimi se soočamo dnevno pri 
poslovanju v RIEDL skupini. Bistveno je, 
da spoštujemo namen, cilje in priporočila 
tega kodeksa. Naše vodilo mora biti 
tisto, kar je »prav« in ne le tisto, kar 
je dovoljeno. Podrobnejše usmeritve 
zaposlenim v RIEDL skupini so predpisane 
s smernicami in drugimi notranjimi akti 
vsake članice RIEDL skupine, sledeč namenu 
tega kodeksa ter zahtevam lokalnih 
predpisov ter posebnosti kulturnega in 
socialnega okolja, v katerem deluje.

Kršitev kodeksa 

Vsaka namerna kršitev ali kršitev iz 
malomarnosti ali opustitev dolžnosti 
in odgovornosti v skladu z določili 
tega kodeksa bo obravnavana kot 
kršitev delovnih obveznosti v skladu 
z veljavno zakonodajo, kolektivno 
pogodbo in internimi akti. 

Hvala






