Kodeks
ravnanja

1. Uvod

Trajnostnost je ena od Teknosovih gonilnih sil. Okoljski, gospodarski in
družbeni vplivi, ki jih ustvarjamo, so del tega. Ker želimo izpostaviti, kako
pomembni so ti vplivi, smo pripravili kodeks ravnanja.
Kodeks ravnanja predstavlja smernice za pričakovano obnašanje naših
zaposlenih in je temelj za naš način poslovanja, obravnavo zaposlenih ter
skrb za okolje in družbo.
Kodeks ravnanja velja za vsa Teknosova podjetja in zaposlene ne glede
na lokacijo podjetja iz skupine Teknos Group, državo ali delovno mesto
zaposlenega. Tako »Teknos« ali »mi« v tem dokumentu pomeni vsa
Teknosova podjetja in zaposlene.
Spoštovanje kodeksa je obvezno in vsi naši zaposleni morajo kodeks
upoštevati brez vsakršnih izjem. Kodeks je odobrila grupacija Teknos.
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2. Nekaj besed našega predsednika uprave
Teknosova kultura izvira iz njegovih finskih korenin, kjer so temeljne vrednote trdo
delo, samoiniciativnost, poštenje, čista narava, odprta in neposredna razprava
in vztrajnost. Naša edinstvenost se v podjetju odraža v teh kulturnih vidikih, pa
tudi v možnosti razmišljanja na dolgi rok, o več generacijah v prihodnosti. Zame
so to temeljna dejstva skupaj z vrednotami podjetja, ki so izpeljane iz družinskih
vrednot. Poudarjamo kontinuiteto, etično in pregledno poslovanje ter spoštovanje
posameznika, vendar imamo pri tem dolgoročno perspektivo, da skrbimo drug za
drugega ter vključujemo deležnike in družbo okrog nas. Prepričana sem, da so vsi
naši zaposleni zavezani našim vrednotam, kulturi, našemu kodeksu ravnanja in
etičnemu ter zakonitemu delovanju v vseh okoliščinah in vsak dan.
Kljub temu pa etične dileme niso vedno preproste; včasih je težko zarisati meje
pravilnega. Za pomoč pri nekaterih bolj zapletenih zadevah in za razjasnitev
našega načina poslovanja tudi z našimi zunanjimi deležniki smo sestavili ta
kodeks ravnanja, ki določa smernice za pričakovano vedenje tako znotraj kot zunaj
podjetja. Kodeks ravnanja nam pomaga tudi vzpostaviti medsebojne skupne
temelje, sprejeti in razumeti raznolikost mnenj in kultur ter sodelovati z istim
naborom pravil, in sicer z gradnjo zaupanja in gotovosti v kulturo podjetja. Z rastjo
in širitvijo podjetja so te smernice orodje za zagotavljanje, da so dejanja vseh
Teknosovih zaposlenih usklajena z našimi temeljnimi vrednotami in Teknosovim
načinom poslovanja.
»Ustvarjamo skupnost, katero bodo lahko prihodnje
generacije s ponosom vodile in bile del nje.«

Paula Salastie, CEO
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3. Vrednote

Naše vrednote so osnova za vsa vse naše postopke, vključno s poslovnimi
praksami ter notranjo in zunanjo komunikacijo. S stalnimi izboljšavami si ves čas
postavljamo izzive, ki spodbujajo večjo uspešnost in boljše postopke. Naše vrednote
opredeljujejo, kaj je v Teknosu pomembno in kaj cenimo. Te vrednote so del podjetja,
odkar je bilo ustanovljeno. S spoštovanjem teh vrednot pri vsakodnevnem delu
lahko razvijamo izdelke in postopke, pa tudi nas same kot ekipo, v dobro naših
strank, partnerjev in širše družbe.
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3. Vrednote
Ustvarjalnost

Ustvarjalno mišljenje je poudarjeno zlasti na področju raziskav in razvoja, vendar pa se
kaže tudi skozi celotno podjetje. Ustvarjalnost se pokaže v načinu, kako se odzovemo
na nastajajoče potrebe strank, tako v smislu tehničnih lastnosti kot tudi pri storitvah za
stranke, našem načinu proizvodnje in načinu, kako izboljšujemo notranje procese, pa tudi
pri delu z drugimi deležniki – skupaj ustvarjamo edinstveno izkušnjo.
Ustvarjalnost se začne z radovednostjo in odprto miselnostjo. To lahko zagotovi stalne
izboljšave nečesa, kar že obstaja, ali popolnoma nove in vsespreminjajoče vpoglede za
celotno podjetje. Ustvarjalnost se začne z razmislekom o možnost iskanja nove rešitve, s
katero bi lahko nekaj poenostavili ali dosegli boljši rezultat. Od nas zahteva, da v svojem
okolju iščemo priložnosti in pripravljenost za spremembe. Tako lahko najdemo rešitve
obstoječih in novih tem za svoje ljudi, dobavitelje, obstoječe in potencialne stranke in
podjetja ter vplivamo na svoj način razmišljanja in ukrepanja.

Vztrajnost

Odločenost, da odkrijemo najboljše mogoče rešitve za vsako stranko, se odraža v naših
dolgoročnih partnerstvih. Zavezani smo k nenehnemu izboljševanju našega strokovnega
znanja in uspešnosti in delamo na več dolgoročnih razvojnih projektih znotraj podjetja,
pomagamo pa tudi svojim partnerjem pri doseganju ciljev. Ne vdamo se, dokler skupaj ne
najdemo rešitve, s katero smo vsi zmagovalci.

Pravičnost

Prizadevamo si vse stranke, zaposlene in poslovne partnerje obravnavati pravično in
spoštljivo ter v skladu z zakonodajo posameznih držav. To se odraža v naši odprtosti
in iskrenosti ter v tem, da držimo obljube. Svoje znanje in izkušnje delimo s svojimi
zaposlenimi. Svojim zaposlenim in partnerjem zaupamo, da bodo tako ravnali tudi oni.
Pravičnost nam vsem omogoča, da imamo enake možnosti za rast, razvoj in dolgo kariero,
tako da lahko postanemo najboljša različica sebe.
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4. Naš cilj
Prizadevamo si zagotoviti, da zaposleni spoštujejo ustrezna načela tega
kodeksa ravnanja na področjih, na katerih ima Teknos vpliv kot organizacija.

4.1. Odgovornost in pričakovanja

Vsi naši zaposleni so odgovorni za zagotavljanje, da tako sami kot tudi podjetje, v katerem
so zaposleni, ukrepajo v skladu z vrednotami in poslovnimi načeli tega kodeksa ravnanja.
Vsak zaposleni ima tudi odgovornost poskrbeti, da poseduje informacije o ustreznih
zakonih, predpisih in pravilnikih za sprejemanje vseh poslovnih in naložbenih odločitev ter
odločitev o zaposlenih, ter da ravna skladno z njimi.
V primerih razhajanj med kodeksom in takimi zakoni, predpisi in pravilniki, vedno
uporabljamo tisto, kar je strožje. Če je kodeks v navzkrižju z zakonodajo, se vedno spoštuje
zakonodaja.
Skupina za upravljanje posamezne operativne enote je odgovorna za izvajanje tega
kodeksa ravnanja in za skladnost dejavnosti skupine Teknos Group z zakonodajo.
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4. Naš cilj
4.2. Uvajanje in ozaveščenost

Kodeks ravnanja je bil leta 2018 predstavljen skozi celotno skupino in z lokalnimi uvedbami, nato
pa smo izvedli še obveščanje in/ali usposabljanja. Uvajanje je bilo sestavljeno iz lahko razumljivih
odgovorov na pogosta vprašanja in resničnih scenarijev, ki našim zaposlenim pomagajo pri
vsakodnevnem delu ukrepati v skladu s kodeksom ravnanja. Od takrat so novozaposleni ob
prihodu v Teknos deležni usposabljanja glede kodeksa ravnanja.
Ta kodeks ravnanja je objavljen na intranetu skupine in na Teknosovem spletnem mestu, letno
pa ga potrjuje tudi uprava družbe Teknos Group Oy. Kodeks ravnanja na dve leti pregledajo tudi
strokovnjaki za to področje.
Dejavnosti za izboljšanje ozaveščenosti, kot je e-učenje, zaposlenim v Teknosu pomagajo
utrjevati poznavanje vsebine kodeksa ravnanja.
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4. Naš cilj
4.3. Kršitve

Prizadevamo si za odprto komunikacijo in spodbujamo transparentnost v vseh naših podjetjih.
Svoje zaposlene in zainteresirane strani spodbujamo, da izrazijo morebitne pomisleke.
Naši zaposleni so odgovorni za ukrepanje ob kršitvah kodeksa ravnanja in prijavo teh kršitev v skladu s
Teknosovim modelom stopnjevanja obravnave. Vsi zaposleni so dolžni kršitve tega kodeksa ravnanja in
morebitne primere goljufije ali druga kazniva dejanja prijaviti svojemu neposredno nadrejenemu, glede
na naravo kršitve pa še naprej do ravni TMT ali celo do uprave družbe Teknos Group. Če to ni primerno
ali ni mogoče zaradi narave kršitve ali ljudi, ki so v kršitev vpleteni, je nespoštovanje kodeksa mogoče
prijaviti preko Teknosovega kanala za prijavljanje nepravilnosti.
Preko Teknosovega kanala za prijavljanje nepravilnosti lahko trenutni in nekdanji zaposleni ter
zainteresirane skupine prijavijo vsak sum kršitve kodeksa ravnanja in pomisleke glede dejanskega
ali domnevnega neprimernega ravnanja, ki lahko vpliva na naše podjetje ali dobro počutje ljudi.
Zaradi zagotavljanja anonimnosti tehnično izvedbo sistema poročanja izvaja zunanji ponudnik, ki je
neodvisen od družbe Teknos.
Vsa poročila, poslana preko kanala, so strogo zaupna, poročevalec pa ima možnost, da poročilo
odda anonimno. Komunikacija bo potekala preko varnega poštnega predala. Vsa poročila, poslana
preko kanala prijavljanja nepravilnosti, bo obravnaval odbor za kodeks ravnanja, ki ga sestavljajo
predsednik uprave, vodja kadrovske službe in vodja za komunikacijo skupine. Poročevalec po oddaji
poročila prejme v sistem potrdilo. Teknos bo vsa poslana poročila obravnaval in nanje odgovoril v
razumnem roku, največ v 3 mesecih.
Odbor za kodeks ravnanja se bo glede na resnost kršitve odločil glede disciplinskih ukrepov in po
potrebi prijave ustreznim organom. Odbor za kodeks ravnanja bo poskrbel, da ni nobene prisile,
povračilnih ukrepov, ustrahovanja, ali nadlegovanja zaposlenih, ki vložijo prijavo ali sodelujejo kot
priče v imenu drugega zaposlenega. Resne kršitve smernic lahko vodijo k prekinitvi pogodbe o
zaposlitvi.
Sistem poročanja se ne sme uporabljati za lažne obtožbe proti drugim in na sploh za namerno
sporočanje neresničnih informacij. Neresnične obtožbe bodo obravnavane v skladu z lokalno
zakonodajo.
Tako naši zaposleni kot zainteresirane strani imajo dostop do kanala za prijavljanje nepravilnosti na
spodnji povezavi:
Spletni kanal za prijavljanje nepravilnosti: https://teknos.integrityline.com/frontpage
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5. Na delovnem mestu

Prizadevamo si biti cenjen delodajalec za sedanje in prihodnje zaposlene ter
spoštovati in spodbujati osebni ter poklicni napredek zaposlenih.
Prizadevamo si zagotoviti dobro fizično in družbeno delovno okolje za vse
zaposlene ne glede na lokacijo.
Naša delovna razmerja temeljijo na vzajemnem spoštovanju in
dostojanstvenosti, pa tudi na razumnem vplivu na področjih, ki se nanašajo
na delovno okoliščine zaposlenega. Od vseh naših zaposlenih zahtevamo, da
delajo skladno s temeljnimi smernicami in vrednotami skupine.
Naši pogoji zaposlovanja, vključno s finančnim nadomestilom in delovnim
časom, ki jih ponudimo zaposlenim, morajo biti v skladu z zahtevami
nacionalne zakonodaje ali standardi v panogi.
Zaposleni so odgovorni za ugotavljanje in ocenjevanje vseh tveganj,
povezanih z našim delom, in za obveščanje uprave o teh tveganjih. Poleg
tega morajo naši zaposleni v vseh primerih spoštovati vse regulatorne in
zakonske zahteve. Odgovorni so tudi za ukrepanje, potrebno za omilitev
posledic morebitnega tveganega dogodka.

10

Kodeks ravnanja – teknos group

5. Na delovnem mestu
5.1. Varno delovno mesto

Prizadevamo si, da bi bilo delovno okolje na vseh naših lokacijah varno in zaščiteno. Vsako
podjetje v skupini Teknos Group je odgovorno za zagotavljanje, da se vse delo opravlja
na tak način, da se preprečijo telesne poškodbe in bolezni. Skrb za varno delovno mesto
vključuje zagotavljanje navodil, postopkov, usposabljanja in nadzora, da se omogoči varno
delovno okolje.
Osebna varovalna oprema (OVO) se zagotovi po potrebi in vsak zaposleni jo je dolžan
uporabljati skladno z navodili.
V okviru naše kulture varnosti si prizadevamo za sistematično poročanje in presojanje
morebitnih nevarnih pogojev in dogodkov.
Izvajanje kulture varnosti vključuje vrsto ukrepov za ozaveščanje in izboljšanje preventive,
pa tudi pravilnike, ki jih morajo naši zaposleni upoštevati.

5.2. Brez otroškega ali prisilnega dela

Zavračamo vse vrste prisilnega dela, sodobnega suženjstva in neprostovoljnega dela. Ne
dovolimo uporabe pristopov, ki omejujejo prosto gibanje zaposlenih. To velja tako za naša
delovna mesta kot tudi za naše interakcije s poslovnimi partnerji.
Ne sprejemamo otroškega dela. Podpiramo pošteno zaposlovanje delavcev, mlajših od
18 let, ki so nad minimalno starostjo za delo v državi, ne sprejemamo pa dela mladih v
nevarnih okoliščinah.

5.3. Raznolikost in vključenost

Zavzemamo se za raznolikost in vključenost. Vsem zaposlenim zato zagotavljamo enake
možnosti ne glede na spolno identiteto, starost, narodnost, vero, etnično pripadnost
ali druge podobne značilnosti. Zaposlene izberemo in zaposlimo na osnovi njihovega
strokovnega znanja in usposobljenosti.
Pri iskanju kandidatov iz Teknosa ali zunaj njega za nov položaj smo zavezani k enaki
in primerni obravnavi vseh iskalcev zaposlitve in zaposlenih. Teknos za zagotavljanje
raznolikosti in vključenosti upošteva svoj priročnik za zaposlovanje.

5.4. Spoštljivo delovno okolje, v katerem ni nadlegovanja
Ne dovoljujemo diskriminacije, nadlegovanja ali ustrahovanja na delovnem mestu.

Drug drugega spoštujemo. Nenehno si prizadevamo podpirati in ohranjati dobro delovno okolje
tako, da k udeležbi spodbujamo zaposlene, podpiramo družabne dejavnosti, omogočamo
usposabljanje za vodilna mesta in redno izvajamo ankete o tem, kaj si mislijo zaposleni.

5.5. Svoboda združevanja

Priznavamo pravico zaposlenih, da v skladu z zakonodajo in načeli vsake posamezne
države ustanovijo sindikat ali se mu pridružijo.
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5. Na delovnem mestu

5.6. Varstvo in zaščita podatkov

Zbiramo in obdelujemo samo osebne podatke, ki so relevantni in potrebni za opravljanje
delovnih zadolžitev, in sicer v skladu z zahtevami nacionalne zakonodaje ali standardov
v panogi, kot je Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR). Teknos pri zbiranju podatkov
deluje pregledno glede tega, kako se bodo uporabljali. Poskrbimo za to, da so podatki, ki jih
obdelamo, točni in posodobljeni ter skrbimo, da so varni in zaščiteni. Ko podatki niso več
potrebni in ni več pravne obveznosti za njihovo shranjevanje, jih izbrišemo ali uničimo.
Teknos je poleg tega objavil pravilnike, povezane s to temo.

5.7. Pravice intelektualne lastnine

S Teknosovo lastnino ravnamo skrbno in jo varujemo pred poškodbami, uničenjem in krajo.
Skrbimo, da se zaupni podatki in podatki podjetja ne razkrijejo tretjim osebam znotraj ali
zunaj Teknosa. Zaupni podatki in podatki iz Teknosa, vključno s tehničnimi, poslovnimi in
pravnimi podatki ter poslovnimi skrivnostmi, so pomembna sredstva podjetja. Tovrstne
informacije, podatki in skrivnosti so zaščiteni enako kot materialne dobrine.
Skrbimo, da se poslovne informacije ali podatki ne posredujejo nepooblaščenim tretjim
osebam. Poleg tega strankam in dobaviteljem ves čas zagotavljamo zaupnost informacij
in podatkov. Ta določba še naprej velja brez omejitev tudi po prekinitvi morebitnega
delovnega razmerja pri Teknosu.
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6. Poslovanje
Naše poslovanje temelji na tesnih, dolgotrajnih odnosih s strankami in
drugimi poslovnimi partnerji. Naš cilj je, da nas dojemajo kot zaupanja
vrednega, dolgoročnega in zanesljivega partnerja za sodelovanje, in delovali
bomo strokovno, iskreno in etično. V poslovnih praksah ne dopuščamo
korupcije, podkupovanja ali drugih nepoštenih praks, ki bi lahko vplivale na
posel ali omejile konkurenco. Vse prodajne dejavnosti in trženje Teknosovih
izdelkov in storitev se izvajajo skladno z ustreznimi zakoni in predpisi v vsaki
posamezni državi.
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6. Poslovanje
6.1. Poštena konkurenca

Ne sodelujemo v kartelnih dogovarjanjih ali kakršnih koli drugih nezakonitih oblikah
sodelovanja s tekmeci, strankami ali dobavitelji, ki omejujejo ali izkrivljajo konkurenco.
Če bi kateremu koli podjetju v skupini Teknos Group kdo pristopil s predlogom za tako
sodelovanje ali bi utemeljeno sumili, da se kaj takega dogaja pri katerem od partnerjev, s
katerim sodelujemo, mora to prijaviti skupini za upravljanje družbe Teknos.

6.2. Preprečevanje korupcije in darila

Nobenemu posamezniku ali organizaciji ne ponujamo ali dajemo neupravičenih plačil/
drugih nadomestil in nobeni osebi ali organizaciji ne ponujamo izdelkov ali storitev za
namene pridobivanja koristi, povezanih s poslovanjem.
Ne toleriramo nobene vrste korupcije, kot so izsiljevanje, podkupovanje, navzkrižje
interesov, goljufija in pranje denarja. Naši zaposleni ne smejo posredno ali neposredno
zahtevati ali sprejeti kakršne koli oblike neupravičenega plačila ali drugega nadomestila,
izdelka ali storitve, danega za namene spodbujanja posla.
Zaradi preprečevanja navzkrižja interesov lahko naši zaposleni dajo ali sprejmejo samo
darila ali storitve, ki so v skladu s splošnimi poslovnimi praksami, ne kršijo veljavnih
zakonov, ne predstavljajo večje finančne pridobitve in jih ni mogoče razumno obravnavati
kot podkupnino.
Spoštujemo vse zakone, ki prepovedujejo pranje denarja ali financiranje nezakonitih ali
nedovoljenih namenov. Vsa dohodna in odhodna plačila se izvedejo s strankami, ki so v
dejanskem poslovnem razmerju z družbo Teknos.
Družinskih članov, prijateljev ali znancev ne zaposlujemo na podlagi njihovih osebnih
poznanstev z zaposlenimi v Teknosu. V podjetjih skupine Teknos Group ne sme biti
neposrednih linij poročanja med družinskimi člani, da se prepreči morebitno navzkrižje
interesov.
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6. Poslovanje

6.3. Varnost izdelkov

Ob ohranjanju visoke kakovosti izdelkov in edinstvene tehnične učinkovitosti si
prizadevamo oblikovati izdelke, ki spodbujajo trajnost in imajo najnižjo mogočo stopnjo
nevarnosti. To dosegamo z združevanjem razumevanja potreb strank, skladnostjo s
predpisi in zavezanostjo k proizvodnji trajnih izdelkov, s katerimi si prizadevamo kar
najbolj zmanjšati skupni učinek na človeštvo in okolje na vseh stopnjah življenjskega
cikla izdelka.

15

Kodeks ravnanja – teknos group

7. Okolje

Aktivno in nenehno izboljšujemo naše postopke, da bodo uspešnejši
in učinkovitejši. Poslujemo na okoljsko trajnostni način. Skupaj si
prizadevamo zmanjšati vpliv svojih izdelkov, storitev in dobavne verige na
okolje.
Stalno si prizadevamo izboljšati poznavanje vplivov, ki jih ima naša
proizvodnja na okolje. To za nas pomeni sodelovanje in dialog s poslovnimi
partnerji in drugimi deležniki ter skupno krepitev našega znanja in
izkušenj. Zavedamo se, da bo svet obstojnejši, če bomo združili moči.
Uspeh in učinkovitost za nas pomeni tudi to, da zmanjšamo vpliv na
okolje. Skrbno na primer spremljamo svoje izboljšave pri zmanjšanju
količin odpadkov in energetski učinkovitosti.
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8. Sodelovanje s skupnostjo
Vsako podjetje v skupini Teknos Group si prizadeva vzpostaviti dobre
odnose v lokalni skupnosti, v kateri je dejavno. Naš cilj je, da pred
poslovnimi odločitvami, ki bi lahko vplivale na širšo skupnost, kadar
koli je mogoče ali pa takoj po njih, potekajo pogovori s predstavniki
skupnosti, da se ugotovijo morebitne potrebe po skupnih ukrepih.
Teknos kot podjetje ne predstavlja nobene vere, niti ne zagovarja
nobenega političnega stališča. Osebna verska prepričanja ali politična
dejavnost so stvar zaposlenega.
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9. Skrb za prihodnost in prihodnje generacije

Naše podjetje je v družinski lasti in podpiramo podjetniško izobraževanje
in razmišljanje. Podpiramo tudi mlajše generacije pri vzpostavljanju
prihodnjih poklicnih poti, in sicer s pomočjo Teknosovega programa
pripravništva, projektov za diplomske naloge, prakse in podobnih
priložnosti. Mladim vsako leto ponudimo tudi na stotine počitniških
služb, da jim omogočimo prvi stik z delovnim življenjem.
Kot delodajalec smo zavezani načelom odgovornega delodajalca, ki
zajemajo vse od dobre izkušnje s prijavo do smiselnega dela, sodelovanja
in pravičnega plačila.
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10. Trajnostnost
Naše poslanstvo je prihodnjim generacijam zagotoviti svet, ki bo trajal dolgo.
Trajnostnost je za nas miselnost in sestavni del Teknosove strategije,
poslovnega modela in vsakodnevnega poslovanja.
Naš program družbene odgovornosti podjetja je naša zaveza k skrbi
za druge ljudi in prihodnje generacije, varovanje planeta in posledično
zagotavljanje, da bo trajal dlje.
Vsak od nas je lahko nosilec sprememb in zgled za druge ter na svoj način
prispeva k izpolnjevanju naših zavez na naslednjih prednostnih področjih:
•
•
•
•

Trajnostne rešitve in storitve   
Odgovorno poslovanje in dobavna veriga   
Napredovanje ljudi  
Prihodnje generacije  

Zavzemamo se za pregledno obveščanje glede naše uspešnosti na področju
trajnostnosti. Napredek odprto delimo z drugimi v letnih
nefinančnih poročilih >
»Ljudem želimo omogočiti, da postanejo najboljša možna različica sebe.«
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11. druge pravilnike

Supplier Code of Conduct
Crisis Communication Guidelines
Teknos Social Media Guidelines
Image Policy
Image consent policy and consent form
Teknos' Policy for Sponsorships and Donations
Recruiting Handbook
Group ICT Policy

20

Kodeks ravnanja – teknos group

We make the world last longer
Naša zgodovina se je začela leta 1948 v kokošnjaku v Tuomarili
Tako kot narava varuje in ohranja vse svoje dragocene vire, je tudi naš cilj ponuditi pametne in trajnostne rešitve
premazovanja, ki varujejo in podaljšujejo življenjsko dobo vseh stvari, ki so za vas pomembne.
Vse od ustanovitve leta 1948 v majhnem kokošnjaku si ves čas prizadevamo, da bi ponudili najboljše rešitve in
storitve v tesnem sodelovanju s svojimi strankami.
Naša edinstvena zgodovina, izkušnje, korenine družinskega podjetja in kultura nam omogočajo sodelovanje z
navdušenimi strokovnjaki, partnerji in strankami, s katerimi lahko zagotovimo, da je z nami svet obstojnejši.
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