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U VO DN E
D O LO Č B E

DIGITOV kodeks ravnanja je eden od načinov, kako Digitove vrednote
udejanjamo v praksi. Temelji na spoznanju, da bo vse, kar počnemo
v zvezi z našim delom v DIGITU, merjeno in mora biti merjeno z
najvišjimi možnimi standardi etičnega poslovanja. Naša zavezanost
najvišjim standardom nam pomaga zaposliti odlične ljudi, izdelati
odlične izdelke in storitve ter pridobiti zveste kupce. Spoštovanje
naših kupcev in drug drugega je temelj našega uspeha in je nekaj,
kar moramo podpirati vsak dan.
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Pričakujemo, da vsi zaposleni in poslovodstvo poznajo in upoštevajo
kodeks. V nasprotnem primeru lahko pride do disciplinskih ukrepov,
vključno z odpovedjo delovnega razmerja. Kljub temu, da je kodeks
namenjen zaposlenim v DIGITU, si prizadevamo, da mu sledijo tudi
ostali deležniki, ki so na drug način bodisi začasno bodisi stalno
dodeljeni za opravljanje del ali storitev DIGITA. Našim poslovnim
partnerjem zaupamo, da bodo ravnali z integriteto in popolnoma v
skladu z zakoni.

V E L JAV N OST
KO D E KSA
RAV N A N JA

O bvešč anje o kr š itva h
V kolikor zaposlen opazi kršitev Kodeksa oziroma neprimerna
ravnanja, se mora obrniti na svojega vodjo ali na poslovodstvo
družbe na elektronski naslov rok@digit.si ali ivan@digit.si oziroma
na naslov DIGIT d.o.o., Pod brezami 7, 1218 Komenda (s pripisom:
»za poslovodstvo«). Sporočanje ne vpliva na zaposlitev, zato
lahko zaposlen kršitev sporoči z razkritjem identitete ali pa ostane
anonimen.

Posl ovna pravi l a in p rav ič n o s t
S poslovnimi partnerji na vseh ravneh sodelujemo korektno. Poslovne
odločitve temeljijo na najboljših interesih za družbo DIGIT, ne glede
na osebna poznanstva in pomisleke. Družba DIGIT deluje etično in
pravično, brez vključevanja v katero koli neprimerno dejavnost ali
nepošteno poslovno prakso.

Preprečevanje ko r u p c ij e

P O S LOV N A
NAČ E L A

Zakoni o preprečevanju korupcije, tako kot za vse ostale družbe,
veljajo tudi za družbo DIGIT in sicer znotraj Republike Slovenije,
kot tudi zunaj njenih meja. Držimo se preprostega pravila in sicer
– nikogar ne podkupujte kadar koli in iz kakršnega koli razloga.
Nesprejemljiva je vsaka oblika korupcije in podkupovanja.
V družbi DIGIT se želimo izogniti možnosti, da bi darilo ali druga
oblika poslovne vljudnosti, bilo razumljena kot podkupnina, zato je
vedno boljše, da takšno poslovno prakso izvajamo redko in v kolikor
jo, ohranimo zmerno vrednost. Darila so še posebej problematična
takrat, ko imamo opravka z vladnim uradnikom. Poleg tradicionalnih
daril so tu mišljene tudi stvari kot so obroki, potovanja, politični ali
dobrodelni prispevki in ponudbe za delo svojcem državnih uradnikov.

KODEKS RAVNANJA DRUŽBE DIGIT D.O.O.

Družba DIGIT sledi in upošteva zakonodajo ter predpise Republike
Slovenije. Kodeks postavlja najnižjo raven sprejemljivega ravnanja. V
primeru strožjih lokalnih zakonov, ti prevladajo nad kodeksom.

Pol i t i č na vpl eten o s t

S poslovnimi partnerji na vseh ravneh sodelujemo korektno. Poslovne
odločitve temeljijo na najboljših interesih za družbo DIGIT, ne glede
na osebna poznanstva in pomisleke. Družba DIGIT deluje etično in
pravično, brez vključevanja v katero koli neprimerno dejavnost ali
nepošteno poslovno prakso.

Družba DIGIT je politično nevtralna tako do posameznih oseb kot
političnih strank. Politično nevtralnost je sprejela tudi znotraj Kluba
Slovenskih Podjetnikov katerega članica je. Intelektualna lastnina
družbe DIGIT se nikoli in za nobene potrebe ne sme uporabiti za
promocijo politike in z njo povezanih oseb ali strank.

Po ročanj e

Nasprot je i nteres ov

Družba DIGIT je zavezana točnosti pri finančnem in računovodskem
poročanju ter posredovanju podatkov. Vse denarne transakcije
morajo biti zabeležene v skladu s splošno sprejetimi računovodskimi
standardi, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Knjigovodski zapisi morajo
izkazovati vse transakcije v pravilni in iskreni obliki. Vsa notranja
finančna poročila morajo biti v skladu z veljavnimi organizacijskimi
predpisi.

Zaposleni družbe DIGIT se ne smejo vključevati v dejavnosti zunaj
družbe, ki bi bile v nasprotju interesov družbe.

O sebni f inančni inte re s
Zaposleni ne smejo uporabljati povezave z družbo DIGIT za osebno
korist in se morajo izogniti sodelovanju v drugih finančnih interesih,
ki bi lahko bili v navzkrižju z interesi družbe. Interesi, ki se jim je
potrebno izogniti, so tudi osebni ali družinski interesi v kateri koli
drugi organizaciji ali podjetju, ki poslovno sodeluje z družbo DIGIT.

Ravnanje z z aupn im i info r m a c ij a m i
Družba DIGIT zaposlenim omogoča dostop do informacij družbe
tako javne kot zasebne narave. Zaupne informacije ne smejo biti
posredovane nikomur zunaj družbe DIGIT, vključno z družinskimi
člani. Ravnanje z zaupnimi informacijami je dolžnost, ki ne preneha s
prenehanjem delovnega razmerja z družbo.

S odel ovanje z l o ka ln o s k u p n o s tj o in c iv iln o d r u ž b o
Delovanje družbe DIGIT prispeva h gospodarski rasti in dvigovanju
življenjskega standarda okolice, kjer deluje.
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Po štena kon ku re nca
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Č LOV EKOVE
PRAV I CE IN
D ELOVA
PRA KSA

Pravi č ni z aposl i t ve n i p o g o j i

Zaposleni v družbi DIGIT, ne glede na položaj in funkcijo, imajo
pravico, da so sodelavci do njih pošteni in spoštljivi. Družba DIGIT
zagotavlja enake možnosti zaposlitve ne glede na spol, raso,
veroizpoved, starost, invalidnost, spolno usmerjenost, narodnost,
socialno poreklo, državljanstvo ali katero koli drugo lastnost,
varovano z veljavno zakonodajo.
Družba DIGIT namenja posebno pozornost spolnega in drugega
nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu in jo strogo obsoja,
zato je bil znotraj družbe sprejet Pravilnik o prepovedi spolnega in
drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu v DIGIT d.o.o.

Družba DIGIT zagotavlja enake možnosti zaposlitve in pravične ter
upravičene zaposlitvene pogoje in plače. Vsi zaposleni se morajo
zavedati svojih obveznosti, pravic in dolžnosti iz delovnega
razmerja.

O d g ovornost do s ame ga s e b e
Poleg odgovornosti do drugih, družba DIGIT spodbuja odgovornost
zaposlenih tudi do samih sebe in njihovih družin. Vsak zaposlen je
dolžan skrbeti za zdravje in uravnoteženo življenje. Družba ima za
te namene izdelan Načrt promocije zdravja na delovnem mestu in
Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti in uporabi opojnih substanc
delavcev na delovnem mestu.

Sk r b za rast in razvo j s ode lavcev
Sposobni in zavzeti sodelavci so vir uspešnosti družbe. Uspeh
podjetja je odvisen od vseh zaposlenih, za kar je potrebna osebna
rast in izobraževanje. Družba zaposlenim omogoča stalno
izobraževanje, ki spodbuja osebni in strokovni razvoj posameznika.

Pr i si l no i n ot roško d e lo
Otroško delo (delo mlajših od 15 let) in/ali prisilno delo je za družbo
DIGIT nesprejemljivo in ima do tovrstnih praks ničelno toleranco.
Družba prav tako ne sodeluje z deležniki, ki bi se pri svojem delovanju
posluževali tovrstnih praks.
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Spo š tovanj e pos ameznika in p re p oved di skr i m i nac i je
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OKOLJE
Družba DIGIT se zavezuje k trajnostnem razvoju in k varovanju
okolja. Ker je ta tematika za družbo tako pomembna je izdelala
Okoljsko zavezo in politiko podjetja Digit d.o.o., kjer so podrobno
definirani vsi vidiki.

VARNOST IN ZDRAVJE
Delovno okolje vseh zaposlenih v družbi in njenih poslovnih enotah
je zdravo varno in v skladu z najvišjimi standardi. Zaposleni v družbi
DIGIT se zavedamo odgovornosti za lastno varnost in zdravje,
zato upoštevamo varnostna navodila. Uživanje drog in alkohola na
delovnem mestu je prepovedano. Družba DIGIT je zavezana k ponudbi
izdelkov in storitev ob upoštevanju kakovosti in varnosti.

VELJAVNOST KODEKSA
Kodeks družbe DIGIT velja od objave na spletni strani
www.digit.si, dalje.
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