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Opomba: Zaradi bolj tekoče berljivosti so v tem Kodeksu ravnanja uporabljene formulacije, ki so nevtralne glede spola. Vendar pa 
je Kodeks izrecno enako naslovljen na ženske in moške zaposlene, člane uprave, direktorje in vodilne delavce Rail Cargo Group 
oz. Skupine ÖBB. Rail Cargo Group in Skupina ÖBB se opredeljujeta za celostno enakopravnost spolov. 

 
Območje veljavnosti 
 
Ta Kodeks ravnanja, ki je dostopen na strani www.railcargo.com/compliance, je merodajen za 
vse delavke in delavce tujih družb skupine Rail Cargo Group 1. Za vse delavke in delavce 
družb skupine Rail Cargo Group s sedežem v Avstriji ter avstrijske državljane velja Kodeks 
ravnanja, ki je objavljen na strani http://konzern.oebb.at/de/Konzern/Compliance/index.jsp. 
 
Ta Kodeks ravnanja opisuje etična načela in splošne principe, po katerih se ravna skupina Rail 
Cargo Group pri svojem gospodarskem delovanju in ki predstavljajo bistvene prvine njene 
poslovne kulture. Kodeks ravnanja temelji na Kodeksu ravnanja družbe ÖBB-Holding AG in je 
zavezujoče vodilo za ravnanje vseh organov, vodilnih delavcev in zaposlenih v tujih družbah 
skupine Rail Cargo Group.  
 
Kodeks ravnanja določa minimalne standarde, pod katere se v nobenem primeru ne smete 
spustiti – neodvisno od nacionalne zakonodaje. Če lokalni predpisi določajo višja merila, je ta 
treba upoštevati. Če so potrebne lokalne prilagoditve, je v vsakem primeru treba dovolj zgodaj 
in vnaprej vključiti Službo za skladnost poslovanja (Compliance Office). 
 
Cilj tega Kodeksa ravnanja ni, da bi dokončno zajel vse možne konstelacije, na katere lahko 
naletite. Pač pa vam daje smernice, po katerih se morate pri svojem vsakodnevnem delu 
odgovorno ravnati. S tem prispevate k optimalnemu doseganju ciljev skupine Rail Cargo 
Group: zadovoljstvo strank, gospodarnost in biti atraktivni delodajalec. 
 
 
 
  

                                                
1
 Skupina Rail Cargo Group obsega družbo Rail Cargo Austria AG in tiste družbe, v katerih ima družba Rail Cargo Austria AG 

posredno ali neposredno najmanj petdeset odstotkov deležev pri družbah v izključni lasti Skupine ÖBB ali več kot petdeset 
odstotkov deležev pri vseh ostalih družbah. 
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1. Ravnanje v skladu z zakonom in pravili 
 
Na vseh področjih podjetniškega delovanja smo v skupini Rail Cargo Group zavezani 
zakonom, uredbam in drugim predpisom. Pri tem gre za pravne predpise na evropski in 
nacionalni ravni ter za interna pravila skupine (npr. smernice skupine ali interna delovna 
navodila) in predpise na podlagi prostovoljno sprejetih obveznosti (npr. Kodeks upravljanja 
družb). 
 
Integriteta vseh dejanj je bistven pogoj za trajnostno uspešno poslovanje. Drugače povedano: 
neoporečno ravnanje v poslovnem življenju ni le pomembno za vas, da boste sami na varni 
strani. Poleg tega ima vaše ravnanje namreč tudi občuten vpliv na naš skupni poslovni uspeh. 
Tudi zato, ker vaše ravnanje zrcali značaj in kulturo podjetja – v očeh strank, poslovnih 
partnerjev in splošne javnosti – in s tem ustvarja zaupanje v skupino Rail Cargo Group kot 
podjetje, ki je povezano z državo, ter v njegovo zmogljivost. Iz tega razloga se smeta skupina 
Rail Cargo Group in tudi vi gibati le v določenem okviru. 
 
Na tej podlagi Kodeks ravnanja določa pravila glede naslednjih področij: 
 
� Korupcija 

� Konflikti interesov 

� Dodatno delo in udeležbe v podjetjih 

� Ravnanje s sredstvi 

� Varstvo in varnost podatkov 

� Lobiranje 

� Konkurenca 

� Partnerstvo z dobavitelji 

� Varstvo okolja 

� Politične aktivnosti 

 
Pri tem bo skupina Rail Cargo Group sama storila vse potrebno, da boste obveščeni o 
predpisih, ki se nanašajo na vas, vam dajala napotke glede upoštevanja teh pravil in vam pri 
tem pomagala. V tem kontekstu je bil v skupini Rail Cargo Group med drugim uveden sistem 
upravljanja skladnosti poslovanja, katerega namen je upoštevanje vseh internih in zunanjih 
pravilnikov (razen poslovnih in tehničnih pravilnikov). V primeru vprašanj v zvezi s Kodeksom 
ravnanja in na splošno v zvezi s skladnostjo poslovanja se zato obrnite na Službo za skladnost 
poslovanja (Compliance Office) skupine Rail Cargo Group: www.railcargo.com/compliance. 
 
2. Korupcija in podkupovanje 
 
Skupina Rail Cargo Group se neomejeno in brezkompromisno ravna v skladu z nacionalnimi 
določbami zadevne države o boju proti korupciji kot tudi v skladu z mednarodnimi smernicami 
oz. priporočili (npr. Konvencija Združenih narodov proti korupciji, Smernice OECD za 
večnacionalna podjetja). Rail Cargo Group zato ne tolerira ravnanj, pri katerih se posli 
opravljajo z nedopustnimi sredstvi. V nobenem primeru pa zakonske določbe ne predstavljajo 
edine podlage našega ravnanja. Ni vse, kar je zakonsko (komaj še) dovoljeno, tudi moralno 
neoporečno in v skupini Rail Cargo Group tolerirano. Na tej podlagi so v nadaljevanju 
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navedena pričakovanja, ki jih ima skupina Rail Cargo Group do vas glede ravnanja v primeru 
dajanja koristi, korupcije in podkupovanja. 

Dopustni okvir dajanja/sprejemanja koristi 

 
Dajanje koristi v smislu Kodeksa ravnanja obsega materialne in nematerialne koristi vseh vrst, 
do katerih nimate pravne pravice. To ne obsega le "klasična" darila v denarju ali stvareh vseh 
vrst, temveč vse, kar vam lahko koristi ali izboljša vaš položaj – tudi če gre le za povečanje 
vašega družbenega ugleda. Dajanje koristi obsega zlasti tudi povabila vseh vrst (v restavracije 
in na prireditve vseh vrst), dajanje popustov, dobropisov, donacij, pa tudi hitrejšo oz. 
prednostno obravnavo določenih zadev (npr. prošenj pri upravnih organih). 
 
Take koristi so vam lahko ponujene, obljubljene ali dane v različnih okoliščinah, oziroma bi jih 
lahko vi v različnih okoliščinah zahtevali ali sprejeli ali bi sprejeli takšno obljubo. Tako so na 
primer sestanki ali reprezentančne naloge pogosto povezane s izrečenimi ali sprejetimi 
povabili, npr. na kosilo ali večerjo. Takšne in podobne priznane poslovne navade so dovoljene, 
vendar v določenih mejah, ki jih morate poznati in dosledno upoštevati. 
 
Pri tem velja: za koristi, ki so vam dane ali jih sprejmete na podlagi prijateljskih vezi in se lahko 
pripišejo izključno zasebni sferi, ne veljajo določbe tega Kodeksa ravnanja. Če gre pri takšni 
koristi v vaši zasebni sferi za povabilo na prireditev, kosilo ali večerjo, se pri tem nikakor ne 
smete pogovarjati o poslovnih zadevah. Če se vam razmejitev med zasebno in poslovno sfero 
zdi nejasna, se morate pred sprejemom ali dajanjem koristi v vsakem primeru posvetovati s 
pristojno Službo za skladnost poslovanja (Compliance Office). Velja načelo: prijateljske vezi se 
nikakor ne smejo uporabljati kot opravičilo za sprejemanje ali dajanje koristi, ki temeljijo na 
poslovnih odnosih, da bi na ta način zaobšli ta Kodeks ravnanja. 
 
Kaj morate glede dajanja koristi v poslovnem življenju na splošno upoštevati?  
 
� Vrednost dane koristi ni pomembna. 

 
� Prav tako je pravna oblika dajanja koristi nepomembna. Tudi pri koristih, ki so izmenjane 

npr. pod pojmom "donacije" ali "sponzorstva" ali kot protidajatev za (navidezne) storitve, 
ki v resnici sploh niso bile opravljene, gre za "dajanje koristi" v smislu tega Kodeksa 
ravnanja. (Opozorilo: za odločitev glede dajanja donacij in glede sponzorstva je izključno 
pristojno vodstvo podjetja in tisti delavci Rail Cargo Group oz. Skupine ÖBB, ki jim je ta 
naloga izrecno zaupana.) 

 
� Nepomembno je, ali je korist v prid vam osebno ali osebi, ki je z vami povezana, ali 

društvu, ki je z vami povezano, ali tretji osebi, ki jo je sicer mogoče prišteti k vam. Načela 
tega Kodeksa ravnanja je treba upoštevati pri dajanju koristi delavcem Rail Cargo Group 
ali poslovnim partnerjem samim, kot tudi pri dajanju koristi osebam, ki so z njimi 
povezane (osebam, društvom itd., ki so vam ali tem osebam blizu, tretjim osebam, ki jih je 
mogoče prišteti k vam ali njim). 

 
� Poskrbite za največjo možno transparentnost: v primeru dvoma se posvetujte s svojimi 

nadrejenimi, preden v okviru svojega dela za Rail Cargo Group komu ponudite ali pa 
sprejmete korist. Dokumentirajte: 

 
� kdaj ste katerim osebam dali kakšne koristi in 
� kdaj ste od katerih oseb prejeli kakšne koristi. 
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Opozorilo: Te zapise shranite. 
 

� Če ste v dvomu, ali smete dati oziroma prejeti korist, se o zadevi pogovorite s svojim 
nadrejenim in ga izrecno opozorite na svoje pomisleke. Vaš nadrejeni mora nato pridobiti 
potrebne informacije in skupaj z vami sprejeti odločitev, ki jo je treba dokumentirati in 
shraniti. 
 

� Če imate le najmanjši dvom glede dopustnosti ali primernosti neke koristi, jo odklonite. To 
velja tudi, če vaš nadrejeni nima pomislekov. Za svoje ravnanje ste konec koncev 
odgovorni vi sami.  

 
Pod katerimi pogoji smem pri svojem delu za Rail Cargo Group sprejemati koristi? 
 
� Koristi ne smete zahtevati. 

 
� Koristi ali obljube koristi smete sprejemati samo, če so te v okviru, ki je primeren in v 

družbi običajen. 
 

� Za koristi, ki niso povabila, velja: načeloma jih smete sprejemati le, če ne gre za 
neprimerne koristi. Korist načeloma ni neprimerna, če: 

 
� gre za vsakdanjo pozornost zgolj neznatne vrednosti, ki ni v obliki plačila denarja, in 
� gre le za izraz splošnega spoštovanja in vljudnosti, ki je splošno v navadi, in 
� pri kritični objektivni presoji ne nastane vtis, da dajalec koristi zanjo od vas pričakuje 

določeno ravnanje ali celo protidajatev, in 
� od dajalca koristi ne prejemate koristi redno in v krajših presledkih. 

 
Nasvet: Naslednje vprašanje vam nudi orientacijsko pomoč v primeru dvoma, ali je 
vrednost koristi primerna: ali bi tudi katerakoli druga oseba to korist prejela kot "reklamno 
darilo", tudi če darovalec ne bi imel interesa, da pridobi naklonjenost prejemnika koristi? 
Če je odgovor na to vprašanje pri kritični presoji "ne", morate korist odkloniti. 
 

� Običajna darila za gostitelja, ki se dajejo izključno družbam in katerih zavrnitev bi bila v 
nasprotju z navadami gostoljubja in vljudnosti, lahko sprejemajo poslovodni organi. 
 

� Zase in za konkretne druge osebe ne smete sprejeti gotovine. Napitnine večjemu krogu 
sodelavcev so v primernem, majhnem obsegu dopustne, če niso dane redno in v krajših 
presledkih ("skupna blagajna za kavo"). 
 

� Povabila na poslovna kosila ali večerje, prireditve podjetja (praznovanje božiča, 
predavanja itd.) ali druge prireditve poslovnega partnerja smete sprejeti, če so te v 
primernem, družbeno običajnem okviru in če obstaja stvarno utemeljen interes za 
udeležbo. Pri presoji primernosti in družbene običajnosti je treba zlasti upoštevati priliko 
in pogostost povabil ter vaš položaj v podjetju. Stvarno utemeljen interes je podan, če 
interes za udeležbo temelji na načelnih nalogah podjetja. To velja med drugim za 
opravljanje reprezentančnih dolžnosti. Sprejem povabil za povezane tretje osebe 
(zakonec, zunajzakonski partner itd.) je treba brez izjeme vnaprej uskladiti s pristojno 
Službo za skladnost poslovanja (Compliance Office). 
 

� Načelno smete sprejemati poslovne popuste, ki so del programa popustov za celo 
podjetje in so nudeni tudi vsem drugim zaposlenim skupine Rail Cargo Group v takšni 
obliki. 
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� Če imate vtis, da želi poslovni partner z dajanjem koristi pridobiti vašo naklonjenost, vas 

prosimo, da čim prej kontaktirate pristojno Službo za skladnost poslovanja (Compliance 
Office). 
 
Opozorilo: Pravila v tej točki ne veljajo le za ravnanje s poslovnimi partnerji izven 
koncerna, temveč tudi za ravnanje s tistimi v koncernu. Primer: dajanje koristi s strani 
delavca družbe Rail Cargo Austria AG delavcu družbe Rail Cargo Hungaria Kft. 

 
Katere koristi, ki so mi pri mojem delu za Rail Cargo Group ponujene, moram v vsakem 
primeru odkloniti? 
 
� Koristi, ki presegajo vsakdanjo pozornost in predstavljajo več kot le neznatno vrednost ali 

se zdijo – tudi če gre za neznatno vrednost – neprimerne ali neumestne. 
 

� Koristi, ki pri kritični objektivni presoji vzbujajo vtis, da se vas želi z njimi motivirati k 
določenemu ravnanju. 

 
� Koristi, ki vam jih nekdo da, "ker bo v prihodnosti morda kaj od vas potreboval". 

 
� Koristi od oseb, ki so vam že v preteklosti redno in v krajših presledkih dajale koristi – 

četudi neznatne vrednosti. 
 
 
Kdaj smem v okviru svojega dela za Rail Cargo Group dajati drugim osebam koristi? 
 
� Ne smete dajati koristi, ki so bile zahtevane. 

 
� Koristi smete ponuditi, obljubiti in dati samo, če so te v primernem, družbeno običajnem 

okviru. 
 

� Za koristi, ki niso povabila, velja: načeloma smete drugim osebam ponuditi koristi le, če 
ne gre za neprimerne koristi. Korist načeloma ni neprimerna, če so vsi od spodaj 
navedenih pogojev izpolnjeni in če lahko na vsa spodaj navedena vprašanja odgovorite 
pritrdilno: 

 
� Gre za vsakdanjo pozornost neznatne vrednosti. 
� Korist ni v obliki plačila denarja, neodvisno od višine. 
� Korist dajete prostovoljno iz vljudnosti in ne, ker je prejemnik darila to zahteval 

(čeprav le prikrito) ali ker s tem želite doseči določeno ravnanje. 
� Pri kritični objektivni presoji ne nastane vtis, da želite z dajanjem koristi pripraviti 

prejemnika do tega, da ravna na določen način. 
� Osebam ne dajete koristi redno in v krajših presledkih, tudi če gre le za neznatne 

koristi. 
 

Opozorilo: Tudi če le na eno od gornjih točk ne morete brez vsakega dvoma odgovoriti 
z "da", ne smete nameravano koristi niti ponuditi, sploh pa ne dejansko dati. 

 
� Običajna darila v skladu z običaji gostoljubja in vljudnosti za poslovnega partnerja, ki je 

vaš gostitelj, smejo odobriti poslovodni organi. 
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� Povabila na poslovna kosila ali večerje, prireditve podjetja (praznovanje božiča, 
predavanja itd.) ali druge prireditve smete izreči, če so te v primernem, družbeno 
običajnem okviru in če obstaja stvarno utemeljen interes za povabilo. Pri presoji 
primernosti in družbene običajnosti je treba zlasti upoštevati priliko in pogostost povabil 
ter položaj poslovnega partnerja v podjetju. Stvarno utemeljen interes je podan, če interes 
za povabilo temelji na načelnih nalogah podjetja. Povabila za tretje osebe, ki so s 
poslovnim partnerjem povezane (zakonec, zunajzakonski partner itd.), je treba brez 
izjeme vnaprej uskladiti s pristojnim pooblaščencem za skladnost poslovanja 
(Compliance Officer). 
 

� Poslovno običajno dajanje popustov podjetjem je dopustno. V primeru dvoma je treba 
takšne popuste vnaprej uskladiti s pristojnim pooblaščencem za skladnost poslovanja 
(Compliance Officer). 

 
Opozorilo: Pravila v tej točki ne veljajo le za ravnanje s poslovnimi partnerji izven 
koncerna, temveč tudi za ravnanje s tistimi v koncernu. Primer: dajanje koristi s strani 
delavca družbe Rail Cargo Austria AG delavcu družbe Rail Cargo Hungaria Kft. 

 
3. Konflikti interesov 
 
'Konflikt interesov' pomeni situacijo v okviru vašega dela za Rail Cargo Group, v kateri obstaja 
tveganje, da zlasti zasebni interesi ogrožajo interese Rail Cargo Group oziroma celotne 
Skupine ÖBB. Take konflikte interesov oz. situacije pristranskosti ste dolžni prepoznati sami 
od sebe ter jih aktivno preprečevati in odvračati. Čim višji je vaš službeni položaj, tem bolj 
kritični morajo biti vaši kriteriji presoje. Jasno pri tem je: nastanka konfliktov interesov nikoli ni 
mogoče v celoti preprečiti in njihov nastanek ni vedno v območju vašega vpliva. Konflikt 
interesov pa se vam lahko očita predvsem v primeru, da ga zavestno povzročite ali ga ne 
razkrijete pravočasno. Zato poskrbite za popolno transparentnost. To pomeni: čim opazite, da 
bi lahko nastal konflikt interesov, morate nemudoma in preverljivo obvestiti svojega 
nadrejenega. Ta mora odločiti o nadaljnjih korakih, na primer da določene naloge dodeli 
drugemu delavcu. 
 
4. Dodatno delo in udeležbe v podjetjih 
 
'Dodatno delo' pomeni samostojno ali nesamostojno opravljanje pridobitne dejavnosti izven 
službenega dela za Rail Cargo Group. Pri tem je nepomembno, ali se ta dejavnost opravlja 
trajno ali le občasno. 
 
Dodatno delo poleg vašega službenega dela za skupino Rail Cargo Group naj bo izjema, 
nikakor ne pravilo. Dodatno delo smete opravljati le, če ne ovira izpolnjevanja vaših službenih 
dolžnosti in ne ogroža drugih bistvenih interesov podjetja (glede tega glejte tudi poglavje 
"Konflikti interesov"). 
 
O vsakem pridobitnem dodatnem delu morate pisno obvestiti svojega nadrejenega. 
'Pridobitno' je dodatno delo tedaj, ko je njegov namen v ustvarjanju prihodkov v omembe 
vredni višini. 
 
Tudi za prevzem funkcij v organih družb in drugih (kvazi) pravnih osebah (kot npr. funkcije 
direktorja, člana uprave, člana nadzornega sveta) je potrebno, da predhodno pisno obvestite 
svojega nadrejenega, tudi če gre za brezplačno opravljanje funkcije. 
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Vaš nadrejeni lahko dodatno delo oz. prevzem funkcij v organih v posameznem primeru 
prepove, v primeru da predmetno delo predstavlja morebitno kršitev konkurenčne prepovedi 
ali lahko na drugačen način škoduje poslovnemu interesu delodajalca.   
 
Opravljanje dodatnega dela in prevzem funkcij v organih je v vsakem primeru nedopusten, če: 
 
� se s tem znajdete v konfliktu interesov ali če bi to lahko škodovalo poslovnim interesom 

Rail Cargo Group oz. Skupine ÖBB (npr. delo za konkurenčna podjetja); 
 

� ga opravljate na delovnem mestu ali med svojim delovnim časom za Rail Cargo Group ali 
ga opravljate sicer izven delovnega časa, a s tem tako zmanjšujete svoje delovne 
zmožnosti, da to negativno vpliva na vašo delovno uspešnost pri Rail Cargo Group; 
 

� opravljate dodatno delo z materialnimi sredstvi Rail Cargo Group oz. Skupine ÖBB; ali 
 

� na splošno vedno tedaj, ko dodatno delo škoduje izpolnjevanju vaših službenih nalog za 
Rail Cargo Group. 
 

Če takšni razlogi nedopustnosti nastopijo šele po začetku vašega dodatnega dela oz. po 
prevzemu vaše funkcije v nekem organu, morate o tem nemudoma obvestiti svojega 
nadrejenega. Ta bo odločil o nadaljnjem postopanju in ima tudi pravico, da vam prepove 
nadaljnje opravljanje dodatnega dela oz. funkcije v organu, v primeru da predmetno delo 
predstavlja morebitno kršitev konkurenčne prepovedi ali lahko na drugačen način škoduje 
poslovnemu interesu delodajalca. 
 
Opravljanje nedopustnega dodatnega dela lahko predstavlja kršitev delovnih obveznosti in ima 
lahko delovnopravne posledice ter lahko sproži odškodninsko odgovornost do vašega 
delodajalca. 
 
Te omejitve načeloma ne veljajo za nepridobitne aktivnosti v prostem času, kot npr. ukvarjanje 
z različnimi športi, niti za (neplačano) udejstvovanje v društvih. Upoštevajte pa, da s takšnimi 
aktivnostmi ne smete priti v konflikt interesov in ne smete škodovati ugledu Rail Cargo Group 
oz. Skupine ÖBB. 
 
Poleg tega morate pridobitev deležev v podjetjih nemudoma pisno sporočiti svojemu 
nadrejenemu. Pridobitev deležev v podjetjih je nedopustna, če gre za podjetje, ki konkurira 
Rail Cargo Group oz. celotni Skupini ÖBB ali če bi takšna pridobitev lahko na drugačen način 
povzročila konflikt interesov. 
 
Iz te dolžnosti sporočanja je izvzeta le pridobitev deležev, ki predstavljajo zgolj naložbo, ne 
presegajo neznatnega razpršenega lastništva, vam ne odpirajo možnosti za bistveno vplivanje 
na vodstvo zadevnega podjetja in ne morejo povzročiti konfliktov interesov. 
 
5. Ravnanje s sredstvi 
 
Kot delavec v skupini Rail Cargo Group morate z njeno lastnino ravnati skrbno, pravilno in 
pazljivo ter zagotavljati njeno učinkovito uporabo. Poleg tega morate lastnino Rail Cargo 
Group oz. celotne Skupine ÖBB varovati pred izgubo, poškodbo, zlorabo, tatvino, poneverbo 
in uničenjem. Vsako situacijo in vsak dogodek, ki lahko privede do takšnega izida, morate 
nemudoma sporočiti svojemu nadrejenemu. 
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Materialna sredstva skupine Rail Cargo Group (npr. računalnike, telefonske naprave, 
fotokopirne stroje, pisarniški material, službena vozila, službene mobilne telefone) morate 
uporabljati v skladu z internimi pravili koncerna oz. v skladu s pisnim dogovorom, ki ste ga 
sklenili z Rail Cargo Group oz. s Skupino ÖBB. 
 
6. Varstvo in varnost podatkov 
 
V celotni Skupini ÖBB – in s tem tudi v Rail Cargo Group – je bila na podlagi Koncernske 
smernice o varstvu podatkov uvedena posebna služba za varstvo podatkov, ki je operativno 
pristojna za vsa vprašanja v zvezi s pravnimi predpisi o varstvu podatkov. Kot delavec skupine 
Rail Cargo Group morate osebne podatke uporabljati vedno na odgovoren način. Za vsako 
uporabo ali posredovanje osebnih podatkov mora biti podan legitimen, jasen poslovni namen. 
Razni zakoni in dogovori s strankami določajo, kako smemo podatke pri zagotavljanju storitev 
uporabljati in posredovati. Te zahteve morate izpolnjevati v vseh okoliščinah. 
 
7. Lobiranje 
 
Lobiranje je namenjeno vplivanju na postopke odločanja v zakonodajni in izvršni veji oblasti v 
korist specifičnih interesov posameznikov na legalen način, pri čemer je ta naloga zaupana 
ustreznim osebam. Pri dejavnosti lobiranja gre za informiranje, argumentiranje in promoviranje 
naročnika, ne pa za to, da se nosilca funkcije z vabljenjem ali grožnjami pripravi do tega, da 
sprejme določeno odločitev. Transparentno in profesionalno lobiranje zato podpira odločitve 
na podlagi dobrih informacij s tem, da se nosilcem odločanja posreduje strokovno znanje. 
 
Tudi Rail Cargo Group in druge družbe Skupine ÖBB se poslužujejo lobistov z namenom čim 
boljšega pozicioniranja svojih interesov. Ti lobisti se morajo držati Kodeksa ravnanja, ki je v 
Skupini ÖBB uveljavljen v skladu z zakonskimi predpisi in je na strani 
http://konzern.oebb.at/de/Konzern/Lobbying-Verhaltenskodex/index.jsp na razpolago za 
prenos na vaš računalnik. 
 
8. Konkurenca 
 
Če koncernske družbe konkurirajo na trgu z drugimi podjetij, se opredeljujejo za načela 
poštene konkurence in poslovanja ter prepričujejo s svojo kakovostjo in stalnim izboljševanjem 
svojih storitev. Nepoštene poslovne prakse – kot npr. izjave, ki škodujejo ugledu, 
poizvedovanje za poslovnimi skrivnostmi ali dogovarjanje s konkurenti – so nedopustne in jih 
Rail Cargo Group zavrača. 
 
Zakonske omejitve, ki izhajajo zlasti iz predpisov o varstvu konkurence, morate brezpogojno 
spoštovati. Prepoved protikonkurenčnega usklajevanja je celovita in vključuje vse oblike 
zavestnega koordiniranja, ki konkurenco, povezano s tveganji, nadomestijo s praktičnim 
sodelovanjem. To zajema torej pisne in ustne dogovore in neformalne sporazume npr. o 
cenah ali o delitvi trgov glede strank. Previdnost je potrebna tudi pri izmenjavi občutljivih 
informacij med konkurenti. Občutljive informacije so npr. podatki o cenah, popustih, pogojih 
opravljanja storitev, maržah, prodajnih praksah itd.  
 
Seznanite se pravočasno in celovito z zakonskimi pogoji, ki jih morate upoštevati na svojem 
poslovnem področju. 
 
9. Partnerstvo z dobavitelji in poslovnimi partnerji 
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Rail Cargo Group pričakuje od vseh svojih poslovnih partnerjev – med te štejemo dobavitelje, 
stranke in partnerje – upoštevanje načel etičnega in trajnostnega gospodarjenja. Rail Cargo 
Group zato odločno zavrača sodelovanje s podjetji, ki kršijo obstoječe zakone ali se ne čutijo 
zavezana tistim načelom, ki so navedena v tem Kodeksu ravnanja. 
 
Če se ukvarjate s sklepanjem pogodb oz. je vaše delo na primer kot sodelavec v prodaji ali 
nabavi usmerjeno v sklepanje pogodb, upoštevajte ta opredeljeni cilj pri svojem delu. Če 
izveste, da je poslovni partner kršil obstoječe zakone ali je na drugačen način kršil načela 
etičnega gospodarjenja, oziroma prepoznate povečano tveganje za takšno kršitev, to obvezno 
nemudoma sporočite svojemu nadrejenemu in uskladite nadaljnje ravnanje s Pravno službo 
družbe Rail Cargo Austria AG in Službo za skladnost poslovanja (Compliance Office). 
 
Poleg tega velja naslednje: Rail Cargo Group svoje dobavitelje ne vidi le kot začasne poslovne 
partnerje, temveč želi z njimi vzpostaviti pošteno in zaupljivo partnerstvo, v katerem so 
storitve, protidajatve, priložnosti in tveganja v medsebojnem ravnovesju. 
 
10. Varstvo okolja 
 
Skupina ÖBB – in s tem tudi Rail Cargo Group – vidi sebe kot največjega ponudnika podnebju 
prijazne mobilnosti. Rail Cargo Group se zaveda, da služi v celotni družbi kot zgled in ima 
odgovornost do nje; čuti se zavezana načelom trajnostnega gospodarjenja in gospodarne rabe 
virov. Rail Cargo Group se zato močno zavzema za ukrepe za izboljšanje varstva okolja v 
vsakdanjem delovnem življenju. Iz tega razloga ste kot delavec skupine Rail Cargo Group 
naprošen, da prispevate k varstvu podnebja in trajnostnemu gospodarjenju.  
 
11. Politične aktivnosti 
 
Opravljanje strankarskih aktivnosti v prostorih, s sredstvi ali v imenu Rail Cargo Group oziroma 
Skupine ÖBB je prepovedano. To se ne nanaša na potrebno izmenjavo z uradnimi 
predstavniki neke države ali njenih dežel in občin s strani oseb, ki jih je Rail Cargo Group 
oziroma Skupina ÖBB za to pooblastila. 
 
12. Vaše dolžnosti in posledice v primeru kršitev 
 
Rail Cargo Group od vas pričakuje, da ravnate vedno pošteno ter da spoštujete zakone in 
Kodeks ravnanja. Od vseh zaposlenih skupine Rail Cargo Group se pričakuje, da se jasno 
opredelijo proti nepoštenim praksam – in s tem aktivno prispevajo k doseganju ciljev skupine 
Rail Cargo Group in k njenemu večjemu ugledu. K temu ne sodi le, da so s svojim ravnanjem 
pozitiven zgled drugim, temveč tudi, da se na primeren način odzovejo na dvomljive prakse 
drugih. 
 
Zato morate sporočiti svoje pomisleke, če doživite ali opazite nezakonito, goljufivo ali neetično 
ravnanje. Kot kontaktna točka vam je za to na voljo Služba za skladnost poslovanja 
(Compliance Office). Če boste sporočili etične pomisleke, bo morda potrebno vaše 
sodelovanje, da se bo skupina Rail Cargo Group lahko ustrezno odzvala na vaše sporočilo. 
Bodite prepričani, da Rail Cargo Group – kot tudi celotna Skupina ÖBB – ne tolerira sankcij 
kakršnekoli vrste proti zaposlenim, ki izrazijo poštene pomisleke. 
 
Kršitve tega Kodeksa ravnanja lahko predstavljajo kršitev delovnih obveznosti, so povezane s 
tveganjem izgube ugleda za Rail Cargo Group kot tudi za celotno Skupino ÖBB in njene 
zaposlene ter imajo zato lahko tudi negativne pravne in ekonomske posledice zanje. Iz tega 
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razloga velja strogo načelo, da se kršitve ne tolerirajo in se v okviru pravnih možnosti ustrezno 
sankcionirajo.  
 
Kršitve imajo lahko za vas kazensko-, delovno- in civilnopravne posledice. Poleg denarne ali 
zaporne kazni, ki jo izreče kazensko sodišče, bi vaš delodajalec lahko eventualno tudi izrekel 
disciplinske in delovnopravne ukrepe. Ti so lahko, odvisno od teže kršitve delovnih obveznosti: 
opomin, ukor ali izrek disciplinskih kazni (denarne kazni in celo prenehanje delovnega 
razmerja). Poleg tega lahko vaš delodajalec kot tudi tretje osebe uveljavljajo civilnopravne 
odškodninske zahtevke proti vam. 
 
Zato velja: zaupanje terja odgovorno in etično korektno ravnanje vsakega posameznega 
zaposlenega. Vedno se zavedajte, da ste za svoje ravnanje sami odgovorni. Če v neki situaciji 
po kritični lastni presoji ugotovite, da določeno ravnanje po tem Kodeksu ravnanja sicer ni 
izrecno prepovedano, se pa zdi neprimerno, neumestno ali drugače etično dvomljivo, ravnajte 
po svoji najboljši vesti in po strožjih merilih, ki iz tega izhajajo. Pomislite, da je korist, ki bi jo 
želeli doseči s protipravnim ravnanjem, večinoma le kratkotrajna in povsem nesorazmerna s 
trajno izgubo zaupanja v vsakodnevnih odnosih ter vsemi posledicami za vas in vašo družino.   
 
Poleg tega velja: če ste se pustili zapeljati k napačnemu ravnanju, vsekakor ni priporočljivo, 
da bi skušali svoje prestopke prikriti. To bi lahko že povzročeno škodo še bistveno povečalo. 
Hkrati pa obstaja v določenih primerih možnost, da organi kazenskega pregona v okviru 
'instituta prizanesljivosti' – poenostavljeno izraženo – opustijo kazenski pregon zaradi 
sodelovanja z državnim tožilstvom. 
 
Morebitne posledice bodo večinoma manj stroge, če svoje prestopke razkrijete sami od sebe, 
kot če je vaše ravnanje razkrito slučajno ali s strani tretjih oseb. 
 
Dolžnost vodilnih delavcev: vodilni delavci morajo biti drugim zgled in so posebno odgovorni 
za posredovanje, uveljavljanje in izvajanje teh smernic. Pri vseh na novo zaposlenih delavcih 
je treba ta Kodeks ravnanja priložiti pogodbi o zaposlitvi in delavec mora s podpisom potrditi, 
da ga je vzel na znanje. Pri obstoječih delovnih razmerjih morajo vodilni delavci zaposlene 
preverljivo seznaniti s Kodeksom ravnanja. 
 
13. Kontaktni podatki in dodatne informacije 
 
Podatke kontaktnih oseb in dodatne informacije najdete na strani 
www.railcargo.com/compliance. 
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