Na podlagi 28.
dne 14. 12. 2021 sprejela
RAVNANJA
a
Velja od 01. 01. 2022

postopanja

ravnanja (v nadaljevanju: K
a

odgovornega
(v nadaljevanju: DIPS).

ter

1. NAMEN KODEKSA
Ta kodeks velja za vse
DIPS.
odeksa so:
-

vsi
DIPS,
zagotavljanje skladnosti z veljavnimi zakoni, podzakonskimi akti in drugimi predpisi, notranjimi
akti in navodili ter kodeksi, ki veljajo za DIPS.

Skupni cilj vseh

je ohranjanje ugleda in integritete DIPS, predvsem pa uveljavljanje pomena

, saj se zavedamo,
da dru
, kot
tudi predstavljamo. Nikoli ne komuniciramo v imenu DIPS.
Pri javnih objavah na spletu, povezanih z DIPS v
mnenja DIPS.
Izredne ugodnosti in popusti
Od poslovnih partnerjev ne sprejemamo osebnih popustov ali drugih ugodnosti, ki nam jih ponujajo v
povezavi z delom, ki ga v

zunaj dru
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razmerja
, vendar pri njihovem ravnanju ne sme priti do nasprotja interesov med osebnimi interesi
ter zakonitimi interesi dru
.

S se ne smejo ukvarjati z dejavnostjo, ki je v nasprotju z interesi dru

DIPS.

je

razmerju z dejavnostjo DIPS.
odboru je treba
-

ti podatke:

nadzornem organu subjekta, ki opravlja dejavnost, ki je
v
DIPS,
o morebitnem ukvarjanju z dejavnostjo, ki je
na svoji prvi
skladno

Za trenutno stanje je treba

do 31. 01. 2022.

2.
DIPS

Prijava je lahko anonimna ali pa se naznanitev
- neposredno organom DIPS,
- preko elektronske
e-naslov: info@dips.si,
- z neposredno oddajo naznanitve na DIPS

na naslov: DIPS, Dragomelj 116, 1230

DIPS se v okviru veljavne zakonodaje zavezuje varovati identiteto naznanitelja kot tajno in
DIPS se zavezuje varovati integriteto in identiteto tudi
a.
I

Nadzornega odbora

ega

a.
3.
je
Nadzornega odbora DIPS.

RAVNANJA
sprejela dne 14. 12. 2021 po predhodnem soglasju

Kodeks velja od 01. 01. 2022.
Kodeks se objavi na spletni strani DIPS.

podpredsednik DIPS

mag. Ulrich Zorin
predsednik DIPS
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