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ETIČNI PRAVILNIK 

 

PREAMBULUM 

 

Cilji Družbe, ki presegajo regulativne zahteve je, da svoje storitve postavi na podlago predvsem 

neposrednosti, poštenosti in zanesljivosti, kot tudi na podlago pogojev etičnih smernic. 

 

Družba se je zavezala tudi, da  poleg pravičnega ravnanja z osebami, svoje delovanje poudari tako, 

da istočasno izkorišča trenutne tehnične zmogljivosti kot učinkovit in udoben, način 

poslovnega sodelovanja za svoje Partnerje. 

 

Priložnosti, ki jih je družba ponudila, so navzoče in služijo, da se izboljša kakovost življenja ljudi. Iz 

tega razloga, družba meni, da lahko dolgoročno uspešno poslovanje nad tržno konkurenco 

vodi k pridobitvi zaupanja, ki temelji na verodostojnih obljubah Partnerskih članov, zato 

družba kaznuje vse partnerske dejavnosti, ki niso usklajene z dejavnostjo Družbe ali ne 

izpolnjujejo ustrezne zakonske zahteve. 

 

Z ustvarjanjem tega  Etičnega pravilnika poskuša Družba za svoje pogodbene Partnerje ustvariti 

kadarkoli dosegljiv sistem, ki temelji na prostovoljni udeležbi, ki jih mora Družba in Partnerji 

ko družbo zastopajo vsakokrat izpolnjevati.  

 

I. Namen etičnega pravilnika 

 

Z ustvarjanjem etičnih postopkov in predpisov je cilj Družbe, da vse Partnerske člane, ki s svojim 

ravnanjem opravljajo neprimernosti v zaupanju  Družbe in ne želijo izpolnjevati zahteve teh, 

čimprej izključijo iz sistema LAVYLITES NETWORK, tudi v prid interesov končnih 

uporabnikov.  

 

II. Etični postopek 

 

II.1. V etičnih postopkih ravna Center za stranke (Support). Področje uporabe tega zakonika zajema 

člane Družbe in Partnerske člane. 

 

II.2. Etična postopek se lahko sproži na zahtevo ali po uradni dolžnosti. Center za stranke (Support) 

lahko vsaka neetično obnašanje, ki je opaženo preišče, če obstaja sum, da so operativni 



standardi, družbe kršeni. 

 

II.3. Center za stranke (Support), od vloge prošnje ali na podlagi presoje na začetku postopka 

postopek neprimernega/prijavljenega vedenja prične in preiskavo konča z odločitvijo, o kateri 

vsekakor obvesti osebo, ki je bila v postopek uvedena. 

 

II.4. Center za stranke (Support) se na začetku postopka odloči ali bo za termin preiskave postopka 

Partnerski status osebe, ki se v preiskavi nahaja začasno izključila.  

 

II.5. Pričetek etičnega postopka ne izključuje začetek sodnega postopka v zvezi z istim ravnanjem ali 

drugim sodnim postopkom iz izvršbe sodišča ali kazenskega postopka. 

 

II.6. V etičnem postopkov, je treba omogočiti, da Partner svoje stališče o danem postopku v pisni 

obliki pojasni Centru za stranke, ki postopek vodi. Partner, ki se v preiskavi nahaja, lahko 

predloži izjave in dokazila, ki temeljijo na presoji ali jih je treba upoštevati. Proces lahko 

poteka in odločitev o utemeljenosti etičnih postopkov se lahko prinese tudi v primeru, če 

Partner v postopku preiskave ne sodeluje, ampak je o sproženem postopku stranka bila na v 

sistemu registriran e-mail naslov obveščena. 

 

II.7. Rezultat procesa etičnega postopka, Center za stranke, ki ima pravico odločanja Partnerju 

sporoči, na v sistemu registriran e-mail naslov.  

 

III. Etična kršitev pravilnika 

 

III.1. Kršitev Etičnega pravilnika pomeni kršitev kateregakoli pogoja SPP. 

 

III.2. Etične kršitve pomenijo naslednje kršitve, vendar niso omejene le na spodaj navedene primere: 

• Medsebojno žaljivo vedenje partnerjev članov  

• Partnerski član, ki je povabljeni gost na predavanje kot predavatelj v naslednjih 72 urah v svojo 

lastno poslovno linijo registrira udeležence predavanja  

• Partner Član na predavanju  izjavi neresničnost 

• Poskus vključevanja Partnerskega člana v drugo MLM omrežje, 

• Obnašanje, ki kvari ugled podjetja in / ali ogroža gospodarske interese Družbe 

• Oglaševanje brez dovoljenja, upravljanje spletne strani, 

 

III.3. Če Center za stranke (Support) ugotovi kršenje ravnanja pravilnika in kazni Partnerskega člana, 

lahko uporabi naslednje sankcije, odvisno od ravni kršenja etičnega pravilnika: 



a) pisno opozorilo; 

b) prekinitev (inaktivacija) max. 1 leto 

c) ne izplačevanje tedenske provizije oz. zmanjševanje med 0-100%; 

d) izključitev Partnerskega člana. 

 

Center za podporo (Support), glede na raven kršenja postopka in pogostost le-tega, poskuša uporabo 

teh sankcij postopoma izvajati, te sankcije se lahko uporabljajo tudi skupaj. 

 

IV. Razne smernice 

 

IV.1. Družba ima pravico do tega, da ta pravilnik kadarkoli enostransko spremeni. 

 

 

IV.2. Merodajne smernice vseh obstoječih etičnih postopkov so navedene v Etičnem pravilniku. 


