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1. Osnovnevrednotedruibe

leta 2001v okviru
d.o.o.(DSU)je bila ustanovljena
D.S.U.,dru:ba za svetovanjein upravljanje,
postopkovpreoblikovanja
razvojnedruibe, d.d. Na podlagizakonao
in prenehanjaSlovenske
prenosupooblastil,pravicin obveznostiSlovenskerazvojnedru:be in o prenehanjuAgencije
so se vsa
ki je stopilv veljavo07.05.2OO4,
Repubfike
za prestrukturiranje
in privatizacijo,
Slovenije
pooblastilain praviceSlovenskerazvojnedruibe, d.d. v likvidacijis podrodjalastninskega
premoZenje,
privatizacije
preoblikovanja
ter z njimipovezano
in denacionalizacije
druibenelastnine,
prenesla
naDSU.
in urejanjemdo danes5e neolastninjenega
DSUse danesukvarjapredvsems pridobivanjem
postopkovin drugimi nalogamis podrodjaupravljanja
premoien.ja,
z vodenjemlikvidacijskih
premoienja.
nepremidnega
morajoodloditveter odnosDSU
Slovenije,
nalog,dodeljenihs straniRepublike
Zaradikompleksnih
Slovenijenamred
v imenuter za raiun Republike
temeljitina visokihetidnihvrednotah.Delovanje
pravtako pa dolodenim
pravilom,aktomter priporodilom,
pomeni,da je druibazavezana
zakonom,
temeljneetitne vrednote.Takoje druiba ie sprejela
navodilom,hkratipa upoSteva
standardom,
odnosev druibiter izvendruZbe.
vrstointernihaktov,ki podrobnejeopredeljujejo
zaupanja
ieli DSUutrditiZevseomenjenepodlageza pridobitevin vzdrievanja
Z etiinim kodeksom
pri.akuje
od vseh
skupnegasistemavrednot.upostevanjeteh vrednot se
ter za zagotavljanja
zaposlenim
v druibi kot tudi od dlanovorganovdru:be,hkratipa druibatako zagotavlja
zaposlenih
partnerjem
optimalnepogojezadeloter sodelovanje.
kot tudi poslovnim
ODGOVORNOST
se za
strankter lastnika.Zavezujemo
do dela,sodelavcev,
k odgovornosti
V druibi se zavezujemo
kakovost
obveznostmiin sredstvi.Hkratipa zagotavljamo
gospodarno
ravnanjez vsemiprevzetimi
javnihpooblastil.
storitevpri izvajanju

ODLIENOST
Hkratipa
nivoodlirnosti,ki je primerljivz vodilnimidruibamis podroijadejavnost.
Druzbazagotavlja
izboljiujena vsehpodroijih.Delujemov skladuz zakoni,internimiter eksternimi
se 5e neprestano
ter standardi.
smernicami
aktiter predpisi,

SPOSTOVANJE
pravil,ciljevter
Medsebojniodnosiv druibi ter navzventemeljijona spoitovanjuposameznika,
oogovorov.
ZNANJE

in
ter prijetno,uspeSno
razvojzaposlenih
V druibi vlagamo
v strokoven
ter osebnostni
produktivno
delovno
okolje.
2. Podroiia odgovornosti
Naaelaravnanja
v druibi opravljajodelain nalogena podlagiin v mejahveljavnihpredpisovin v
Vsizaposleni
mejahtega kodeksater spoitovanjailovekovegadostojanstva.
Zaposleniv druibi opravljajonalogestrokovno,vestno,nepristranskoin kakovostno,pri tem
pa upoitevajo javni interes, interes druibe in konkretneokolildine vsakegaposameznega
orimera.

oz.pridejoz njimiv
Zaposleni
v druibiso spoitljiviv odnosihz ljudmi,s katerimisodelujejo
stik.
Odnosvodstvenihkadrovvsehravnido zaposlenih
pravidnost
ter poitenost,ustvarja
Vodstvodruibes svojimzgledom,ki zajemaodgovornost,
primernoposlovnokulturoter delovnoklimo v druibi, ki ustrezaetiinim naielom tega
kodeksa.
Pri sprejemanjuodloiitev vodstvo druibe spoituje dostojanstvo,osebno integriteto in
Vodstvo druibe pri komuniciranjuz zaposlenimispoStuje
zasebnostvsakegazaposlenega.
osnove bontona, poslovno komunikacijoter posameznikovointegriteto. Vodstvo druibe
iz veSiinvodenja.
in usposabljanje
skrbiza kontinuiranolastnostrokovnoizpopolnjevanje
vodstvo druibe skrbi za primerno orSanizacijskoklimo, pripadnost in zadovoljstvo
zaposlenih,ki spodbujauiinkovito opravlianjedelovnihnalog,ustvarjalnostin inovativnost.
Vodstvodru:bespostujepravicezapos|enihdo6|anstvainde|ovanjavrazlidnihob|ik
vodi
zastopanjain varovanjadelavskihpravicin interesovter s predstavnikomdelavcevDSU
konstruktivendialog.

Odnoszaposlenihdo druibe
Vsizaposleni
v druibi si prizadevajo
za uspeinoposlovanje
in ugleddruibe,delujejov skladu
z zakonodajo,smernicami,internimi pravili,standardi,etidnim kodeksomin vrednotami
druZbe.
Zaposlenipoznajoin spo5tujejointerna navodilaza delo, vizijo,poslanstvo,strategijoin cilje
druibe.
Zaposlenise kontinuiranousposabljajoin izpolnjujejoznanje,prenalajoznanjena sodelavce,
vse v skladu s potrebami poslovnihprocesovin razvojnihciljev druibe ter se osebno in
kariernorazvijajo.
Deloopravljajokakovostno,strokovno,odgovornoin samostojno.Pri delu so samoiniciativni,
razvojnonaravnaniin po potrebisprejemajododatnodelo.
Prizadevajosi za dobre medsebojneodnose s kontinuirano, pravoaasno,transparentno
komunikacijo,brez napadnegaprikazovanjadejstev in zavajanja.Prispevajok dobremu
zaupanjuin spo5tovanju.
delovnemvzduiju,medsebojnemu
Vsi zaposlenispoStujejodelo in ias zaposlenih.
Zagotavljamonove zaposlitvein karierni razvoj zaposlenihpod enakimi moinostmi, brez
diskriminacije glede na spol, starost, rasno, versko, nacionalno, socialno, politidno
pripadnost,druiinski status, premoienjsko stanje, spolno usmerjenostin druge osebne
se ne dopuiia nobeneoblikenasiljain mobinga.
Med zaposlenimi
okoli5dine.
V skrbi za svojezdravjein zdravjesodelavcevzaposlenipri delu upoStevajoukrepe za varno
delo, udeleiujejose preventivnihzdravstvenihpregledov,ne delajo pod vplivom alkoholain
nedovoljenihpsihoaktivnihsubstanc.
Zaposleniso zavezanivarovanjuosebnih podatkov poslovnihskrivnostiin drugih zaupnih
informacij druibe. S sredstvi oz. premoienjem druzbe ravnajo vsi zaposlenikot dober
gospooar.

druibe'
z interesi
usklajevati
morajozaposleni
interese
Osebne

obupoltevan'iuposIovnihprocesovdruibeusk|ajujejozaposlenideIovneterzasebne
obveznosti.

Zaposlenise lahko vkljuiujejo v zakonitefinandne,poslovnein druge aktivnostisubjektov
zunajdruZbe,vendarpri taklnem ravnanjune sme priti do nasprotjainteresovmed osebnimi
interesizaposlenih
ali tretjih osebter zakonitimiinteresidruZbe,zato se takim okoliSdinam
izogibamo.
Odnosdo poslovnihpartnerjev
S poslovnimipartnerjiin drugimideleZnikizaposleniv druibi razvijajodobre odnose,ki
temeljijona medsebojnem
zaupanju.
V medsebojnihodnosihse spoltuje dobre poslovneobidaje
prilagodljivosti,
DruZbaizvajakakovostnestoritve,ki temeljijo na udinkovitosti,zanesljivosti,
pravodasnosti,
in okoljskisprejemljivosti.
varnosti,konkurendnosti
so korektniin transparentni.
Odnosiz javnimiinstitucijami
Zaposleni,vkljuaeniv pripravo,sklepanjein izvajanjeposlov,delujejopo5teno,nepristransko
in v interesudruibe.
Zaposleni morajo zavrniti vse posle po moralno spornih metodah, kot so izsiljevanje,
podkupovanjeter pridobivanjepremoienjskihin drugih koristi ter ugodnostizasein druge
ter se izogibativsakemuravnanju,ki bi imelozankekorupcije.
Poslovneinformacijein razmerjas kupci, dobaviteljiin drugimi deleiniki se obravnavakot
ooslovnoskrivnost.
Vsi zaposlenise izogibajokonfliktom.V kolikordo teh pride,jih je potrebno reSitihitro in na
korektennadin.
odgovoren odnos do lastnikadruibe
ter skrbni
DruZbase zavezujek delovanjuv smeri poveievanjadodanevrednostiza lastnika
uporabipremo:enjadruibe.
dogodkihpri delovanjudruibe
naiin o pomembnejSih
Druiba mora v rokihin na predpisani
javnost'
ter razvojnihnairtih obveSaatilastnikein drugozainteresirano
druZbe S tem lastniku
Zaposlenina DSUzasledujejocilje dolgoroine poslovneuspeinosti
druibe zagotavljamovarnostin donosnostnjegovenaloibe'

DSUspoStujepravilatrgovanjaz vrednostnimipapirji.
Vseposlovnedogodkese dokumentira
v skladuz zakonskimi
in internimipredpisi.
ali sumljivegaizvoraDSUne izvaja.
Transakcijz denarjemali premoienjemnezakonitega
Odnosdo 5ir5edruibene skupnosti
Druiba je zavezanak trajnostnemurazvoju.
Druiba delujepo naielu druibeno odgovornegapodjetja.
negativnihvplivovnaSedejavnostina okolje.
Skrbiza zmanjSevanje
Sodeluje
ter podpiraprojekte,ki so pomembniza lokalnoin iir5odruibenoskupnost.
Podpira aktivnosti in dejavnosti, ki prispevajo k dvigu kakovosti bivanja, socialne in
zdravstvenevarnosti,znanja,Sportater kulturnegaiivljenja prebivalcev'
podlagi
Sponzorskater donatorska sredstva dodeljujemo javno in transparentno na
upoltevanjadolgoroinihpozitivnihuiinkov za !ir5o druZbo.
Odnosdo medijev
medijsko
Druiba spoStujenovinarskodelo, goji korekten odnos do medijev ter upoiteva
zakonodajo.
Druiba obve!6ajavnosto pomembnejiihdogodkihpri poslovanjudruibe'
JavnostimdruZbazagotavljajasne,toineinpravodasneinformacijeodelovanjudruZbe'
vpraianiain poizvedbe'
Z mediji komuniciraodprto In sprotnoodgovarjana njihova
in poslovnihdogodkih'
Zaoosleniso seznanjeniz informacijamio poslovanjudruibe

3. lzvaianiekodeksa
Prijava nezakonitegaravnanja

Zaposleni
druibe, ki meni,da se od njegazahtevaravnanje,ki je nezakonito,
nepravilnoali
neetidnoin pri katerem gre za delovanje,ki ni v skladus tem kodeksom,mora to prijaviti
direktorjudruibe.
Pravtako mora zaposlenidruibe, ie ugotovi,da drugi usluZbencidruZbekr5ijota kodeks,to
prijavitidirektorjudruibe.
O zaznanihnepravilnostih
v druibi lahko vsak zaposlennajprej ustno ali pisno obvesti
direktorja.
ee zaposlenioceni, da direktor na prijavo ni ustrezno reagiral,lahko prijavo posreduje
predstavnikuzaposlenihv nadzornemsvetudruibe.
Podkupovanjein korupcija
V zvezi s poslovnimi dejavnostmi ne sme nihie izmed zaposlenihv druibi priskrbeti
nedopustnihprednosti ali ugodnostiposlovnimpartnerjem ali tretjim osebam. Navedeno
velja posebnov primeru, ko bi nadin in obsegtaksne prednostiali ugodnostipredstavljal
nedopustenvpliv na dejanjain odloditveprejemnika.
Zaposlenine smejo za naklanjanjeprednostiali ugodnostiiz prej5njegaodstavkauporabljati
tretjih oseb (npr. svetovalcev, lobistov, bank, posrednikov,sponzorjev,zastopnikovali
drugih).
Zaposlenidruibe ne sme zahtevatiali sprejematidaril, uslug,gostoljubnostiali druge koristi
zaseali za svojo druiino, bliinje sorodnike,prijatelje,osebejavnegaali zasebnegaprava,s
videz,da
katerimiima ali je imel poslovneali politidnestike,ki bi lahkovplivaliali ustvarjali
s katero opravljajavne naloge,oziroma ustvarjajoali bi lahko
vplivajo na nepristranskost,
ustvarjalividez,da so nagradav zveziz opravljanjemjavnih nalog.To ne vkljudujeobidaine
gostoljubnostiali daril majhnevrednosti.
iz prejSnjega
ee je zaposlenidruibe v dvomu glede tega, ali lahko sprejme ugodnosti
odstavka,se mora posvetovatis svojimpredstojnikom'

Odgovornost nadrejenega
s predpisi, politikami in cilji
Direktor mora nadzor in vodenje druibe opravljati v skladu
druibe.odgovarjatimorazadejanjaa|iopustitve,kijihstorinjegovoosebjeprioprav|janju
ali opustitveprepreEil'kot to izhajaiz
del in nalog,de ni ukrepalprimerno,da bi taka dejania
njegovegaPoloZaja.

Direktor mora primerno ukrepati,da bi prepreiil korupcijosvojegaosebjav zveziz
opravljanjem
del in nalog.Ti ukrepilahkovkljuiujejopoudarjanje
pravilin
in uveljavljanje
pozoren
predpisov,
zagotavljanje
ustreznega
izobraievanja
ali usposabljanja.
mora biti na
znakefinandnihin drugihteiav svojega
osebja,s svojimosebnimvedenjemmoradajatizgled
spodobnosti
in poitenosti.
SpoStovanje
kodeksa
Vsizaposleni
v druibi so dolini ravnativ skladus tem kodeksom,
zatomorajobiti seznanjeni
z njegovimi
dolodbami
in morebitnimi
spremembami.
postopkazoperzaposlenega
Kr5itevkodeksaima lahkoza posledicouvedbodisciplinskega
pogodbe
razmerju.
druibe,v hujiihprimerih
tudiodpoved
o delovnem
Direktormora poskrbeti,da zaposleniupoitevajota kodeks,in da sprejmeali predlaga
ustrezne
disciplinske
ukrepe,ie pridedo njegovekriitve.
kodeksaje moina na pobudodirektorja,ki sprejematudi drugeobrazloiene
Sprememba
pobude.
je v elektronski
druibe.
straneh
naspletnih
oblikidostopen
Kodeks
Nadzornisvet se je z
Direktorje etiEnikodekssprejels sklepom5t. 63, dne 24.4.2OL2.
naredniseji8.5.2012.
seznanil
etidnimkodeksom

