KODEKS SKUPINE ISKRATEL

Raznoliki, a zaVEZani k iskanju in
sprejemanju (naj)boljših odločitev za
odgovorno uresničevanje strategije
Naša VEZ z vrednotami, s katerimi poudarjamo pomen Vedoželjnosti, Energije in Zaupanja, je vidna
in trdna. S sprejetjem tega korporativnega dokumenta pa je VEZ postala tudi temelj korporativnega
kodeksa in obenem dobila širši pomen ter kontekst, saj zajema tudi odgovore na vprašanje, kaj je prav
in združuje tri pomembna področja – Vrednote, Etiko in Zakonodajo.
Ta kodeks kodificira standarde ravnanja in osvetljuje naše poslanstvo, vizijo ter temeljne principe
delovanja. Etika predstavlja tako tveganje kot tudi priložnost. Opredeljuje, kaj je prav in nam ponuja
možnost izbire, obenem pa predstavlja tudi spodbudo za preizkušanje novih stvari. Kodeks je zgodba
o našem podjetju, in sicer v kaj verjamemo in za kaj si prizadevamo, k čemu smo resnično zavezani ter
opredeljuje, zakaj se vesti na opredeljen način. Na koncu sporoča, kaj je nam je pomembno. Ne omejuje našega delovanja in svobode, saj ga ni za brati kot črno-belega in ne narekuje, kaj bi zaposleni morali
delati, ampak jasno določa, zakaj naj bi se vedli na določen način.

ZaVEZa k Vrednotam, Etiki in Zakonodaji.
S kodeksom pomembno izražamo našo zaVEZo k odgovornemu uresničevanju strategije. Zaposleni
smo zaščitniki ugleda in obenem soustvarjalci organizacijske kulture. Z implementacijo tega kodeksa
bomo lažje odgovarjali na posledice nepričakovanih kriznih situacij, ki zahtevajo takojšnje spremembe
in prilagoditve ter nas postavljajo pred izziv novega in drugačnega. Z upoštevanjem temeljnih načel v
tem kodeksu bomo bolj odporni in tudi hitreje ter lažje sprejemali dnevne odločitve. Dosledno etično
ravnanje nam zagotavlja zaupanje zaposlenih, strank in poslovnih partnerjev, ustvarja trajnostne odnose ter zagotavlja nove priložnosti in krepi ugled; vse kar je pomembno za pozitivno delovno okolje
in uspešno poslovanje.
Naš kodeks je bralcu prijazen, razumljiv in uresničljiv. Ob branju želimo, da pri sebi spodbudite razmislek, kako boste ta kodeks uporabljali pri svojem delu, pa tudi, da sprejmete zavezo, da boste opozarjali
na odmike od sprejetih načel.
Kodeks podpisujem kot CEO, kar v tem primeru pomeni Chief Engagement Officer, saj verjamem, da
bo prispeval k bolj učinkovitemu doseganju strateških ciljev in večanju zavzetosti zaposlenih ter posledično tudi naših kupcev in partnerjev. Gremo od besed k dejanjem. Učimo se iz napak. Bodimo !N in
postanimo z(a)veza ambasadorjev etike.

Robert Kuzmič, CEO

V nastajanje tega kodeksa so bili vključeni vsi zaposleni v skupini Iskratel, tudi naši partnerji, (potencialni) kupci in drugi deležniki, saj smo želeli razumeti, kateri principi delovanja so najbolj pomembni in kako jih razumemo. Poenotili smo se tudi glede poimenovanja
kodeksa. Ponosni smo na svojo drugačnost in raznoliko delovno okolje. Več kultur, generacij, različnost spolov in pogledov prispeva k ustvarjanju uspešnih zgodb, zato raznolikost
upoštevamo tudi pri implementaciji tega kodeksa.

Kodeks spremljajo vrednote:
vedoželjnost, energija, zaupanje
Branje tega kodeksa ves čas poteka ob spremljavi Iskratelovih vrednot. V dokumentu se namreč pojavljajo trije pomenski simboli (vedoželjnost, energija, zaupanje), ki bralca spodbujajo k izvedbi določenih
aktivnosti, ga aktivirajo in “spreminjajo” v raziskovalca.
Vedoželjnim (simbol 1) ponujamo več vsebin, povezanih s posamezno temo oziroma načelom,
opredeljenim v nadaljevanju (vzpostavljene povezave do novih vsebin ali ključne besede, prek
katerih lahko bralec pride do novih). Energičnim (simbol 2) omogočamo samorefleksijo, in sicer skozi
nabor vprašanj, ki zagotavljajo pregled lastnih delovanj v skladu z opredeljenim principi delovanja v
tem dokumentu. Zaupanja vrednim (simbol 3) razkrivamo prednosti delovanja v skladu z opredeljenimi principi delovanja v tem dokumentu (zakaj je vredno zaupati našim principom delovanja).

Simbol 1: Vedoželjnost

Simbol 2: Energija

Simbol 3: Zaupanje

KODEKS
Celoten kodeks temelji na vrednotah, zato je naslednje poglavje namenjeno razumevanju in
poznavanju Iskratelovih vrednot ter razlikovanju s pomenom etike. V Iskratelu smo se že pred leti
zavezali t. i. poVEZovalni kulturi, ki temelji na odličnosti odnosov in odličnosti rezultatov. Kultura se
lahko spreminja in razvija, k temu pa močno prispevajo tudi principi delovanja. V Iskratelu smo se s tem
kodeksom zavezali k petim, ki so opisani v nadaljevanju. Želimo, da se principi odražajo v vseh oblikah
našega delovanja, zato bodo vsa naša prizadevanja usmerjena v udejanjenje kodeksa.
Verjamemo, da je ta kodeks bralcu prijazen in razumljiv, zato ga zaključujemo s povzetkom naših
ključnih usmeritev in zaVEZ.

Temelj naše zaVEZe so vrednote,
ker nas poVEZujejo
Vrednote podjetja so skupek temeljnih prepričanj,
ki nam pomagajo, da delujemo skupaj kot ekipa in
stremimo k skupnim poslovnim ciljem. Vrednote
nam omogočajo, da se lažje in hitreje odločamo.
Opredeljujejo principe delovanja, da hitreje komuniciramo s strankami in partnerji ter zaposlujemo
kandidate, ki imajo želeni odnos do dela.

VREDNOTE

Daleč največja nagrada, ki jo lahko ponudi
življenje, je možnost trdo opravljati delo, ki je
vredno prizadevanja.
Theodore Roosevelt

Vrednotni sistem je vsakemu človeku lasten in edinstven. Tako pri posameznikih kot pri organizacijah
je težko govoriti o izoliranih, posameznih vrednotah, ker so vse povezane v organiziran, strukturiran
sistem – implicitni vrednostni prostor. Implicitni zato, ker navzven ni jasno razviden, odkrijemo ga lahko šele z globljo analizo vrednot. Prostor pa zato, ker zajema ne le vse vrednote, temveč tudi njihove
medosebne odnose.
V Iskratelu zaposlenim zagotavljamo odlične pogoje za uresničevanje vrednot.

Vrednote skupine Iskratel poVEZujejo, ker
•
•

•
•

podpirajo vizijo Iskratela: “Celovite digitalne
rešitve za varno in pametno prihodnost”,
so nastale skupaj z zaposlenimi in so edinstvene,
določene na podlagi izkušenj in ob upoštevanju
strateških ciljev podjetja,
so razumljive in zapomljive – preprosta beseda
“VEZ”,
se skozi čas redno preverja njihova ustreznost.

Razumevanje vrednot skozi dejanja

Vrednote ≠ Etika

Vse vrednote Iskratela jasno opredeljujejo dejanja zaposlenih, ki se odražajo pri vsakodnevnem delu
in tudi v odnosu do drugih: sodelavcev, strank, partnerjev in ostalih deležnikov. Z jasno opredeljenimi
dejanji smo se v Iskratelu poenotili, kaj nam je pomembno in kaj nas žene naprej. Več v nadaljevanju.

Vrednote se v svojem pomenu razlikujejo od etike, čeprav se v praksi pogosto enačita.

Proaktivno odgovarjamo
na spremembe. Vztrajno
sledimo zastavljenim ciljem.
Spodbujamo povezanost
in smo zgled zavzetosti in
optimizma. Z navdihom in
strastjo opravljamo smiselno delo, se spodbujamo in
širimo pozitivni duh.

ZAUPANJE

Samoiniciativno se ukvarjamo z novim in neznanim
ter smo pri tem pripravljeni
sodelovati. Sprašujemo in
raziskujemo, dokler ne vidimo celovito. Znanje smo
pripravljeni deliti, sprejemamo tudi razmišljanja drugih.
Probleme spreminjamo v
priložnosti in se iz napak
učimo, a jih ne ponavljamo.

ENERGIJA

VEDOŽELJNST

Vrednote skozi dejanja ZAPOSLENIH

Ponosni smo, da lahko hitro
izpolnjujemo obljube. Smo
vodilni v povezovanju in
izbrani za vzajemno krepitev ugleda. Delujemo po
najvišjih profesionalnih
standardih.

Navdihuje nas nudenje
izdelkov in rešitev po meri.
Vedno smo pripravljeni
na gradnjo trajnostnih
odnosov, polnih pozitivnih
izkušenj. Smo odzivni in
vztrajni pri iskanju rešitev.

ZAUPANJE

Znamo poslušati in
prepoznati bolečine,
osredotočeni smo na vsako
podrobnost. S svetovalnim
pristopom in inovativnostjo
jih spreminjamo v celovite
rešitve in ekosisteme.
Ohranjamo povezanost
skozi nenehno izmenjavo
mnenj in idej.

ENERGIJA

VEDOŽELJNST

Vrednote skozi dejanja zaposlenih, vidna pri KUPCIH IN PARTNERJIH

Ponosni smo, da lahko hitro
izpolnjujemo obljube. Smo
vodilni v povezovanju in
izbrani za vzajemno krepitev ugleda. Delujemo po
najvišjih profesionalnih
standardih.

VREDNOTE

ETIKA

Principi in prepričanja, ki jim
posameznik daje pomen.

Smernice, pravila o vedenjih zaposlenih,
določena s strani podjetja, ki naslavljajo
moralna vprašanja.

So relativne.

Predstavlja moralne vrednote v dejanjih.

Kaj je pomembno?

Kaj je prav?

Sporočajo, kaj želimo doseči.

Sporočajo, kaj je moralno pravilno ali
nepravilno v določeni situaciji.

Se razlikujejo od človeka do človeka.

Enotno določena.

Motivirajo, ker vplivajo na emocionalni del
razmišljanja.

“Omejuje”, ker usmerja v želeno delovanje.

Za zagotavljanje zaščite interesov zaposlenih, strank, lastnikov in družbe.

Smo ZA poVEZovalno kulturo
Učinkovita kultura se vzpostavi z VEZjo med dejanji in besedami vodstva ter vseh ostalih
zaposlenih, ter vrednotami podjetja, kot tudi med tem, kaj organizacija govori in kaj naredi.
Etično kulturo gradimo na način, da zagovarjamo in si prizadevamo za:
• različne spodbude in nagrade,
• raznolikost in vključevanje,
• podporo žvižgaštvu,
• razvoj vodenja,
• zagotavljanje psihološke varnosti,
• jasno opredeljene vloge in naloge pri delu,
• nadzor nad tveganji in odgovornostmi,
• sodelovanje prek meja,
• uresničevanje poslanstva, vrednot, strategije,
• zaupanje lastnikov.
V Iskratelu nenehno razvijamo poVEZovalno kulturo in ustvarjamo pozitivno delovno okolje.

POVEZOVALNA
KULTUR A

Opredeljena imamo želena
in neželena vedenja, kot
izhaja iz tega kodeksa

Imamo zglede in jih
ustvarjamo

Jasno določamo cilje,
naloge in odgovornosti

Zavezani smo k spoštovanju in vključevanju

Smo transparentni

Odprti smo za diskusije,
poglede, čustva in dileme

Imamo spodbude za
želeno vedenje (pohvale,
nagrade, sankcioniranje
neželenega vedenja,
spodbujanje učenja
iz napak)

ENERGIČNI in željni delati (naj)bolje, zato razmišljajo in spreminjajo.
Q1: Ali delujem na način, da razvijam povezovalno kulturo? Kaj še ne počnem in zakaj?
Q2: Vrednote poznam in jih živim?
Q3: Vem, kaj je prav in kaj mi je pomembno?

ZaVEZani smo k temeljnim principom
delovanja, v katere verjamemo in se
zanje zavzemamo
V nadaljevanju so opredeljeni temeljni principi, h katerim želimo biti v skupini Iskratel zaVEZani.
V te verjamemo in se zanje zavzemamo. Poenotili smo se glede pomena vsakega principa in definirali
prednosti tovrstnih ravnanj.

TEMEL JNI
PRINCIPI

vodenje

PoVEZani
s petimi (5)
principi
delovanja

skladnost
in poslovne
prakse

trajnostni
razvoj

medosebni
odnosi

varno in
zdravo delovno
okolje

ZaVEZani smo k agilnemu, trajnostnemu
in etičnemu vodenju

Smo vodje, ki navdihujemo in smo zgled. Zagovarjamo vodenje, ki povezuje in pušča vidne sledi.

VODENJE

Vodenje razumemo kot proces socialnega vplivanja z namenom maksimiziranja naporov
zaposlenih v odnosu doseganja skupnih ciljev. Vodenje ne povezujemo z nazivom in/ali hierarhijo,
ampak nam predstavlja proces poVEZovanja zaposlenih z delom, ki ima višji in vidnejši pomen
(purpose), vodje pa so zmožni oblikovati t. i. purpose-driven teams in so odraz dveh vidikov – biti
(being) in narediti (doing). Želeni stil vodenja imamo opredeljen skozi kompetence vodij. Vodja
ima sledilce in spreminja vizijo v realnost. Vodja navdihuje in opolnomoči sledilce, kar se odraža v
prizadevanjih za dosego ciljev.
Vodje v skupini Iskratel predstavljajo zgled, zato spodbujajo odprte, poštene in iskrene odnose
med zaposlenimi, brez strahu ali maščevalnosti, in pravočasno ukrepajo, kadar opazijo etične
probleme v svojem okolju. Spodbujajo etično kulturo.

Ravnamo in delujemo po principih agilnega, trajnostnega in etičnega vodenja.
Podpiramo in razvijamo:
• agilno vodenje ter voditelje, ki kažejo izrazito odprtost za ideje in novosti članov njihove ekipe.
Agilni voditelji so hitri in osredotočeni na pomembno. So vidni zagovorniki učenja in poudarjajo pomen razvoja posameznikov ter imajo močne sposobnosti za opredelitev in komunikacijo
skupne vizije. So zmožni navdihovati druge in so agenti sprememb;
• trajnostno vodenje in voditelje, ki vidno in premišljeno delujejo ter odražajo vedenje, ki vključuje
globalni pogled, da bi prepoznali povezavo med planetom in človeštvom. Vodja s pomočjo osebnih in organizacijskih odločitev vpliva na pozitivne okoljske in družbene spremembe;
• etično vodenje in voditelje, ki soustvarjajo etično kulturo, kot je opredeljena v tem dokumentu.

Vodja nima vizije za prihodnost in je
zadovoljen z obstoječim statusom oziroma
ga ne moti, da se nič ne spremeni ali ni
napredka. Pri sprejemanju odločitev so v
ospredju njegovi lastni interesi. Za nove
stvari, kot je kodeks, se ne zmeni, saj ne
podpira novosti ali pa te vidi kot dodatno
breme in omejitve pri svojem delu.

Kot vodja sem usmerjen v prihodnost in
osredotočen na razmišljanje, kako jutri
bolj učinkovito in produktivno delati. Pri
odločanju me vodijo interesi podjetja.
Kodeks vidim kot priložnost in se z njim
identificiram (ne odstopam od ravnanj),
med zaposlenimi ga promoviram in sem
zgled etičnega vodenja.

Vodja ne drži besede. Obljubljeno ne
izpolni. Izogiba se odločanju in
odgovornosti za odločitve ali pa te prenaša
na druge (iskanje odločevalcev ali krivcev).
Kodeks sprejema le na načelni ravni.

Izrečeno udejanjim (mojim besedam
sledijo dejanja). Opozarjam na kršitve
vrednot, etike in zakonodaje ter
nemudoma ukrepam.

Vodja kodeksa ne pozna, zato tudi dialog z
zaposlenimi ne vključuje želenega vedenja
in ravnanja. Zaposleni se vodji boji povedati
svoje mnenje ali narediti napako.

Zaposlenemu kodeks komuniciram na
jasen in razumljiv način, obenem pa tudi
pričakovanja v zvezi z vedenjem in
temeljnimi principi delovanja.
Zagotavljam psihološko varnost, zato
moji sodelavci razmišljajo in delujejo
ustvarjalno.

Vodja posameznim zaposlenim prizna
nesorazmerno več pravic. Neupravičeno deli
nagrade.
Zaposluje kandidate, čeprav ti niso najboljši.

Enakopravno obravnavam vse
zaposlene in jih spoštujem, pravično delim
nagrade in druge spodbude ter za to
uporabljam objektivne kriterije.
Zaposlujem na podlagi sposobnosti in
dosežkov – enakopravna obravnava
kandidatov (internih, eksternih) in sem
zagovornik raznolikosti.

ZAUPANJA vredni prepoznajo (po)moč principov delovanja.
• več zaupanja v podjetje in med zaposlenimi v odnosu do vodstva,
• ustvarjanje več pozitivnih izkušenj strank (customer experience) in
izkušenj kandidatov za zaposlitev (krepitev blagovne znamke delodajalca),
• višjo produktivnost in rast prihodkov,
• izboljšane procese dela in več izboljšav,
• osredotočenost zaposlenih na pomembne cilje in rast ter opravljanje
smiselnega dela, ki ima pomen,
• boljše odnose, večjo zavzetost in predanost zaposlenih
psihološko
varnost, visoko integriteto, opolnomočene time, zgled vodij,
• boljše obvladovanje tveganj,
• osebni ugled vodje in razvoj osebne blagovne znamke
večanje
ugleda podjetja.

VEDOŽELJNI raziskujejo in želijo (iz)vedeti več.
• Kompetence voditeljev (!N Leadership Development) – interno
• Poslovni bonton
• Komuniciranje
• Ciljno vodenje (Iskratelov Dialog) – interno
• Stili vodenja

ENERGIČNI in željni delati (naj)bolje, zato razmišljajo in spreminjajo.
Q1:Sodelavcem zaupam in oni meni?
Q2: Opozarjam na kršitve vrednot, etike in zakonodaje?
Q3: Izražam odprtost za ideje in novosti ter jih podpiram?

ZaVEZani smo k ustvarjanju in ohranjanju dobrih medosebnih odnosov

Smo ZA sodelovalne odnose.

MEDOSEBNI
ODNOSI

Medosebni odnosi se začenjajo s tem, da se odnosa zavedamo in se razvija naprej z usklajevanjem
sodelovanja med osebami, ki sodelujejo v odnosu. Na osnovi odnosov, ki jih imamo z drugimi,
si ustvarimo svojo lastno identiteto. Učinkoviti in dobri odnosi so tudi pogoj za našo osebno in
poklicno srečo.
Pri našem delu si prizadevamo, da uspešen odnos vselej temelji na medsebojnem zaupanju, ki se
ustvarja s poštenim in odprtim dialogom, z medsebojnim razumevanjem in s svobodo izbire.
V Iskratelu se zavzemamo za nastanek odnosov sodelovanja, kar pomeni, da so sodelavci
usklajeni, delovne naloge se uspešno opravljajo, povečuje se uspešnost dela, sodelavci pa med
seboj sodelujejo in si pomagajo, skupaj rešujejo probleme, ki nastajajo.

Dobre medosebne odnose v Iskratelu ohranjamo z medosebnim poznavanjem in zaupanjem, dobro
komunikacijo, medosebnim sprejemanjem in potrjevanjem, ter konstruktivnim reševanjem konfliktov.
Zavedamo se, da smo internacionalno podjetje, zato so medosebni odnosi še posebej odvisni od
delovne in kulturne ravni, stopnje strokovnega, splošnega in osebnega znanja zaposlenih. Na razvoj
odnosov vpliva tudi sistem informiranja, saj boljša obveščenost pomeni tudi kakovostnejše odnose,
zato komuniciramo redno, odprto in transparentno.

Zaposleni večji del delovnega časa
namenimo aktivnemu poslušanju govoric,
oziroma obrekovanju. Zaposleni ne
pridobimo dovolj informacij, komunikacija
ni odprta in ne poteka v obeh smereh.

Zaposleni ne obrekujemo in se v
obrekovanje ne vključujemo. Odkrito se
pogovarjamo. O posamezniku
govorimo le, če je prisoten in prevzemamo
vso odgovornost za izrečeno. Razumemo
znani rek: Kdor pred tabo obrekuje,
te bo obrekoval.

Komuniciramo enostransko, ne dajemo
povratne informacije in se za svoja dejanja
nikoli ne opravičimo. V pogovorih pogosto
skačemo v besedo, nivo komunikacije pa
pogosto preide na osebno raven. Konfliktov
ne rešujemo ali se je načrtno izogibamo, v
debatah pogosto zmaga argument moči.

Komuniciramo iskreno in odprto. Nivo
komunikacije vzdržujemo na visoki
profesionalni ravni. Dajemo povratno
informacijo. V komunikaciji uporabljamo
moč argumentov in ne argument moči.

Organizacijska kultura ne spodbuja
medosebnega sodelovanja in spoštovanja.
Izražamo nezaupanje in ga širimo.
Dopuščamo zamujanje na sestanke in
motnje med sestanki.

Dobro opravljeno delo je samoumevno,
zato ne izrekamo pohval. Sistem
nagrajevanja ni razumljiv. Nagrade niso
povezane z dejansko uspešnostjo.

Medsebojno si izkazujemo
spoštovanje, si pomagamo in
sodelujemo. Spoštujemo vse, ne glede na
kulturo, spol, raso... in imamo ničelno
toleranco do diskriminacije. Ustvarjamo
okolje, v katerem so zaposleni
obravnavani spoštljivo in pravično. Imamo
visoko razvito povezovalno organizacijsko
kulturo. Naši sestanki so ustvarjalni in
rojevajo inovacije. Ne jamramo, se
soočimo s problemi in iščemo
skupne rešitve.

Ustvarjamo spodbudno in inovativno
okolje. Za dobro opravljeno delo izrečemo
zahvalo in pohvalo. Uspehi so prepoznani
in ustrezno nagrajeni ter nagrade
komunicirane (zakaj).

ZAUPANJA vredni prepoznajo (po)moč principov delovanja.
• razvoj individualne osebnosti v socialnem, čustvenem in intelektualnem
smislu,
• več spoštovanja in zaupanja vase ter posledično zaupanja poslovnih
partnerjev,
• višjo stopnja odpornosti na spremembe,
• večje zadovoljstvo in posledično višjo produktivnost ter uspešnost
poslovanja,
• ničelna toleranca do diskriminacije.

VEDOŽELJNI raziskujejo in želijo (iz)vedeti več.
• Spoštovanje na delovnem mestu:
https://www.youtube.com/watch?v=vmKyM1z3r1g
• Spoštovanje do sodelavcev je dobro za poslovanje:
https://www.youtube.com/watch?v=YY1ERM-NIBY
• Umetnost diplomacije:
https://www.youtube.com/watch?v=ewc3ziZ8ReI
• Ključne besede: komuniciranje, spoštovanje, odnosi (na delovnem mestu,
doma)

ENERGIČNI in željni delati (naj)bolje, zato razmišljajo in spreminjajo.
Q1: V pogovoru uporabljam moč argumenta ali argument moči?
Q2: Pohvalim sodelavca za dobro opravljeno delo? Sem nagrajen za dobro
opravljeno delo?
Q3: Komuniciram spoštljivo? Komuniciram iskreno? Komuniciram odprto?

ZaVEZani smo k trajnostnemu razvoju

Smo ZA raznolikost, vključenost in enakost v trajnostnem svetu – naše razmišljanje in
odgovornost doprinese k iskanju trajnostnih rešitev.

TR A J NOSTNI
R A ZVOJ

V Iskratelu trajnostni razvoj razumemo kot razvoj, ki zadovoljuje trenutne potrebe, ne da bi pri
tem ogrožal možnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. Trajnost predstavljajo tri
enakovredne dimenzije trajnostnega vodenja in odgovornega poslovanja: ekonomska, okoljska in
družbena. Trajnostno delovanje pomeni sodelovanje med različnimi funkcijami. V podjetju, med
organizacijami. Prehod k bolj trajnostnim praksam se začne pri posamezniku, s prvim korakom,
te pa se bodo kasneje izrazile tudi v okolju in družbi: od zmerne izrabe naravnih virov, uporabe
naravnih materialov, zmanjševanja deleža emisij, toplogrednih plinov in odpadkov, do uporabe
obnovljivih virov energije, razvoja trajnostnih izdelkov in rešitev ter nenehnega ozaveščanja vseh
deležnikov o pomembnosti trajnostnega ravnanja.
Trajnostno vodenje, ki vključuje tako ekonomsko, okoljsko in družbeno dimenzijo ali povezuje
tako imenovane 4P-je (People, Purpose, Planet, Profit) predstavlja tako osebno popotovanje vodje
kot tudi kulturo, ki jo s svojim lastnim zgledom v organizaciji krepi in vzpodbuja.

Naše delovanje temelji na zelenih in krožnih načelih ter digitalizaciji, hkrati pa spodbujamo
trajnostne gospodarske dejavnosti z namenom zmanjšanja visokoogljičnih naložb. Od svojih poslovnih
partnerjev in ostalih deležnikov pričakujemo, da so prav tako zavezani k odgovornemu ravnanju in
trajnostnemu razvoju.

Naše delo je usmerjeno v nenehno
ustvarjanje trajnostnih zgodb.
Opravljamo delo in iščemo rezultate, ki
vključujejo trajnostne elemente.

Ni nam mar za zdravje, varnost in
počutje zaposlenih, vpliv na okolje ter
družbo nasploh. Ne ustvarjamo »zelenih
zgodb«, nove tehnologije, kot je 5G, pa nam
predstavljajo zgolj možnost po ustvarjanju
dobička, četudi kratkoročnega.

Pri svojem ravnanju in delovanju premalo
razmišljamo o vpliv na okolje. Pomembno
nam je, da na trgu predstavimo kar največ
produktov, da si zagotovimo prednost pred
konkurenco.

Svoje poslovanje nadgrajujemo in
digitaliziramo z željo po čim boljšem
izkoristku virov, sistemov in zaposlenih.
Nimamo dolgoročne strategije krožnega
gospodarstva.

Primer dobre prakse: preden smo v svojo
poslovno strategijo vključili razvoj rešitev
z uporabo tehnologije 5G, smo preučili
vse njene vidike, s posebnim poudarkom
na varnosti ljudi ter vplivih na okolje in
družbo. K sodelovanju smo
povabili strokovnjake z Inštituta za
neionizirna sevanja, ki so z meritvami
potrdili, da so sevalne obremenitve na
vseh merilnih mestih daleč pod
opozorilnimi vrednostmi. Obenem pa
se zavedamo, da tehnologija 5G prinaša
večjo varnost naših zaposlenih in hkrati
učinkovitost poslovanja. Prepričani smo,
da bodo tovrstne rešitve učinkovite tudi v
drugih dejavnostih in industrijah. Z njimi
ustvarjamo trajnostno digitalno
prihodnost.

Razvijamo in tržimo le tiste produkte,
ki smo jih v skladu z določili podrobno
preverili in preizkusili, da v celoti ustrezajo
okoljevarstvenim standardom ter nimajo
negativnih vpliv na okolje. Prizadevamo si
za podaljševanje življenjske dobe
produktov in rešitev ter zmanjševanje
visokoogljičnih naložb, s tem pa
zagotavljamo čim manjšo dolgoročno
obremenitev okolja.

Zavezani smo k trajnostnemu varovanju
okolja. Naše delovanje in strategija
digitalizacije temeljita na zelenih in
krožnih načelih. Spodbujamo zmerno
izrabo naravnih virov, uporabo naravnih
materialov, zmanjševanje deleža emisij,
toplogrednih plinov in odpadkov.
Venomer skrbimo za izobraževanje in
ozaveščanje zaposlenih, partnerjev in širše
družbe.

ZAUPANJA vredni prepoznajo (po)moč principov delovanja.
Z majhnimi koraki lahko naredimo velike spremembe pri sebi, te pa se bodo
izrazile tudi v okolju in družbi z:
• ustvarjanjem boljših pogojev za kvalitetnejše življenje in delo, za nas ter
naslednje generacije,
• ustvarjanjem konkurenčne prednosti podjetja,
• dvigom zaupanja v tržno znamko podjetja in njene vrednosti,
• zmanjševanjem negativnih vplivov na okolje,
• vzdrževanjem varnega in trajnostnega okolja,
• zmanjševanjem geografske odvisnosti in omogočanjem večje prilagodljivosti pri ustvarjanju dobavnih verig.

VEDOŽELJNI raziskujejo in želijo (iz)vedeti več.
• TED talk: Johan Rockström – 5 transformational policies for a prosperous
and sustainable world
• EU approach to sustainable development:
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development-0_en
•

ITU’s approach to using ICTs to achieve the United Nations Sustainable
Development Goals: https://news.itu.int/icts-united-nations-sustainable-development-goals/

ENERGIČNI in željni delati (naj)bolje, zato razmišljajo in spreminjajo.
Q1: Opravljam delo in iščem rezultate, ki vključujejo trajnostne elemente?
Q2: Naše delovanje in strategija digitalizacije temeljita na zelenih in krožnih
načelih?
Q3: Skrbim za izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih, partnerjev in širše
družbe o principih trajnostnega razvoja?

ZaVEZani smo k ustvarjanju zdravega in
varnega delovnega okolja

Smo ZA odgovorno, zdravo in varno (so)bivanje v delovnem okolju.

ZDR AVO
IN VARNO
DELOVNO
OKOL JE

Učinkovito zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu brez nezgod, poklicnih bolezni in bolezni,
povezanih z delom, je nacionalni interes in interes delavcev ter obveza delodajalca. Področje varnosti in zdravja pri delu opredeljujejo načela, pravila, aktivnosti, pravice in dolžnosti, ki delavcu
omogočijo uspešno opravljanje poklicnega dela s polnim delovnim učinkom ter brez škode za
njegovo zdravje v času zaposlitve. Hitre tehnološke spremembe, kot so avtomatizacija, robotizacija in digitalizacija, ki močno vplivajo na organizacijo dela, delovni čas, veščine, potrebne za opravljanje dela, delovne razmere in socialni dialog, zahtevajo tudi drugačne pristope k zagotavljanju
zdravja in varnosti pri delu.

Ker menimo, da sta varnost in zdravje nujna pogoja za uspešno delovanje podjetja, v Iskratelu zagotavljamo varno in zdravo delovno okolje. Sledimo novim in drugačnim pristopom k zagotavljanju varnosti
in zdravja pri delu in v te vključujemo vse zaposlene. Poseben poudarek dajemo obvladovanju stresa
na delovnem mestu in varovanju zdravja na delovnem mestu.

Obvladujemo stres na delovnem mestu

Nismo vključeni v sprejemanje odločitev in nimamo
vpliva na način opravljanja svojega dela.

Prosimo za večjo odgovornost pri načrtovanju svojega dela. Skušamo se vključiti v proces odločanja
o svojih delovnih nalogah.

Nimamo ustreznih odnosov z nadrejenimi, deležni
sem žaljivega obnašanja ali pa nadrejeni zlorabljajo
svoj položaj.

Če smo deležni ustrahovanja ali nadlegovanja,
reagiramo takoj in se pogovorimo s svojim
nadrejenim, predstavnikom sindikata ali drugim
sodelavcem, ki nam bo nudil oporo.

Pogosto nismo vključeni v uvajanje sprememb v
svoje delovne obveznosti in med uvajanjem
sprememb nismo deležni podpore. Sprememb je
preveč ali premalo.

Zahtevamo informacije o morebitnih spremembah
delovnih obveznosti in tem, kako bodo vplivale na
nas, kako hitro se bodo uvajale in katere so njihove
prednosti ter pomanjkljivosti.

Naše delovne vloge niso jasne in pogosto zaidemo v
konfliktne situacije.

Svojo vlogo in pričakovanja preverjamo pri
nadrejenem, predvsem skozi Iskratelov dialog ter
zahtevamo povratno informacijo o svojem delu.
Predlagamo načine za razvoj svojih kompetenc.

Naše poklicno in zasebno življenje je neusklajeno
(pomanjkanja prostega časa).

Iščemo ravnovesje med poklicnim in zasebnim
življenjem.

Poznamo in sledimo navodilom za zaščito zdravja ter prispevamo k temu, da so vzpostavljeni dobri delovni
pogoji, prilagojene potrebam vsakega zaposlenega. Ustvarjamo in negujemo dobre medsebojne odnose.

Za svoje zdravje poskrbimo na način, ki ustreza
nam, zato ne sledimo priporočilom in navodilom
delodajalca. Prav tako ne izgubljamo časa, da bi
svojim obiskovalcem v podjetju pojasnjevali, da se je
potrebno držati hišnih pravil, saj vsak sam prevzema
tveganja, povezana z zdravjem.
Delodajalec je dolžan poskrbeti, da se nam na
delovnem mestu oziroma v delovnem okolju nič ne
zgodi, tudi če ne delamo na lokaciji podjetja, zato ne
izgubljamo časa za poznavanje zakonodaje in navodil
delodajalca s področja varnosti ter zaščite zdravja.
Ko smo na obisku pri poslovnem partnerju ali kupcu,
se ne pozanimamo, kako imajo urejeno področje
varnosti in zdravja pri delu.

Vemo, da delodajalec načrtuje in izvaja
promocijo zdravja na delovnem mestu, ki je
prilagojena različnim starostnim skupinam, spolom
in ugotovitvam medicine dela. Sledimo ukrepom z
namenom ohranjanja in krepitve telesnega ter
duševnega zdravja. Z veseljem obiščemo
Iskratelovo sobo zdravja (Galaksija) in preverimo
svoje zdravstveno stanje ter ustrezno ukrepamo.
K temu spodbujamo tudi ostale sodelavce.
Poznamo oceno tveganja, povezano s svojim
delovnim mestom in sledimo vsem navodilom za
zaščito svojega zdravja in zdravja sodelavcev.
Skrbimo za higieno in uporabljamo zaščitna
sredstva, da ne okužimo drugih. Ko se počutimo
slabo, vedno ostanemo doma. Tudi ko smo na
lokaciji drugega podjetja, sledimo vsem navodilom
in priporočilom tistega podjetja oziroma potrebam
posameznika, s katerim smo v stiku (predhodno se
o tem pozanimamo).
Pristojnim službam za zaščito in varovanje zdravja
podajamo predloge za ohranjanje dobrih delovnih
pogojev.
Skrbimo za dobre in zdrave medsebojne odnose.
Tudi v zasebnem času skrbimo za svoje zdravje z
rednim gibanjem, zdravo prehrano in
vzdrževanjem dobrih odnosov.

ZAUPANJA vredni prepoznajo (po)moč principov delovanja.
Varna in zdrava delovna mesta ter dobro počutje delavcev prispevajo k:
• učinkovitosti gospodarstva, splošni družbeni blaginji in vzdržnosti socialnih blagajn,
• razvoju stimulativnega delovnega okolja, ki prinaša višjo produktivnost in
ustvarjalnost, zaposleni redkeje zbolimo in odhajamo v bolniški staž ter
ostanemo zvesti organizaciji,
• lažji zaposlitvi kvalitetnejšega kadra in pridobivanju na javnem ugledu
podjetja.

VEDOŽELJNI raziskujejo in želijo (iz)vedeti več.
• Promocija zdravja na delovnem mestu – interno (letni program)
• Ocena tveganja – interno
•

Ključne besede: prepoved trpinčenja na delovnem mestu, spolnega in
drugega nadlegovanja

ENERGIČNI in željni delati (naj)bolje, zato razmišljajo in spreminjajo.
Q1: Sledim vsem navodilom za zaščito svojega zdravja in zdravja sodelavcev?
Q2: Imam usklajeno poklicno in zasebno življenje?
Q3: Skrbim za svoje zdravje z rednim gibanjem, zdravo prehrano in vzdrževanjem dobrih odnosov?

ZaVEZani smo k skladnosti poslovanja/
delovanja in dobrim poslovnim praksam

Prave stvari delamo pravilno.

SKL ADNOST
IN POSLOVNE
PR AKSE

Korporativno skladnost opredeljujemo kot zahtevane mehanizme, ki jih mora vzpostaviti
podjetje, da zagotovi zakonito ravnanje in poslovanje. Pri tem podjetje in zaposleni
ravnamo v skladu z vsemi relevantnimi predpisi, mednarodnimi standardi in usmeritvami.
Skladnost poslovanja znotraj podjetja gradijo številne politike in interni akti, ki podrobneje
opredeljujejo aktivnosti ter odgovornost pri izvajanju procesov. Po standardu ISO 19600:2014
kultura skladnosti poslovanja vključuje vrednote, etiko in prepričanja, ki obstajajo znotraj
organizacije in skupaj z drugimi organizacijskimi strukturami ter kontrolnimi sistemi ustvarjajo
norme vedenja, ki vodijo do skladnost ravnanja.

V Iskratelu vemo, da zakonito poslovanje prispeva k izjemnosti in prednosti pred svojimi konkurenti.

Pri svojem delovanju in poslovanju upoštevamo zgolj najožje določitve zakona in relevantne predpise. Pri skladnosti ne upoštevamo etičnih in moralnih načel, saj menimo,
da ne prinašajo konkurenčne prednosti.

Zavedamo se, da zgolj spoštovanje
zakona ni dovolj. Prizadevamo si, da svoje
vrednote, etiko in prepričanja v skladu z
relevantnimi predpisi in mednarodnimi
standardi pretvarjamo v norme vedenja,
ki vodijo do celovite skladnosti našega
ravnanja.

Pripravljeni smo narediti vse, kar je potrebno, da izvedemo načrtovane posle. Ker se
zavedamo, da je denar sveta vladar, pogosto
obdarujemo poslovne partnerje z darili višjih
vrednosti, saj verjamemo, da nam lahko
poslovno pomagajo.

Imamo ničelno toleranco do različnih oblik
korupcije in finančnih nepravilnosti,
vključno s podkupovanjem, goljufijami,
poneverbami in pranjem denarja. Zato
smo tudi pri obdarovanju poslovnih
partnerjev skromni in venomer pazimo,
da je darilo podarjeno v dobri veri ter ne
z namenom zagotovitve ugodnejšega
položaja.

Pri dnevnih opravilih se pogosto srečujemo
z osebnimi podatki, vendar ne posvečamo
pozornosti zasebnosti in varovanju teh
podatkov.

Zavezani smo k varovanju zasebnosti
osebnih podatkov, vključno z osebnimi
podatki, ki se nanašajo na zaposlene,
partnerje, zunanjo delovno silo, stranke
in končne uporabnike. Osebne podatke
hranimo kot zaupne, jih ne izkoriščamo za
lastno korist ter z njimi ravnamo
odgovorno in varno.

ZAUPANJA vredni prepoznajo (po)moč principov delovanja.
Preseganje osnovnega nivoja skladnosti z dodajanjem elementov etike in zaupanja se odraža v:
• večjem zadovoljstvu in zavzetosti zaposlenih ter boljšem poslovanju,
• zmožnosti hitrejšega odločanja in inovativnosti,
• manjšem tveganju in boljšem obvladovanju krize,
• kvalitetnejših odnosih ne le z zaposlenimi, temveč z vsemi deležniki,
• srečnejšem delovnem okolju in višji donosnosti.

VEDOŽELJNI raziskujejo in želijo (iz)vedeti več.
• Podpiranje načel pobude Global Compact Organizacije združenih
narodov: https://www.shiftproject.org/un-guiding-principles/
• Korporativna skladnost:
https://www.youtube.com/watch?v=e_BWbWnnQZc
• Skladnost etike in vodenja:
https://www.youtube.com/watch?v=GF8Y9xd2TFA

ENERGIČNI in željni delati (naj)bolje, zato razmišljajo in spreminjajo.
Q1: Poznam lokalno zakonodajo in poslovne standarde držav,v katerih Iskratel
deluje?
Q2:V primeru, da zaznam poslovno situacijo, ki je v nasprotju z zakonodajo,
incident prijavim?
Q3: Vem, kaj moram narediti v situaciji, ki je v nasprotju z mojimi etični in
moralnimi standardi?

ZaVEZani smo k odgovornemu
žvižgaštvu
Zavedamo se, da javnost istoveti naše delo, postopek in odnos do strank in partnerjev z ravnanjem
zaposlenih v skupini Iskratel, z vsemi posledicami, ki izhajajo iz takega ravnanja.
Pri opravljanju svojih nalog ravnamo skladno s sprejetimi načeli in pravili ter tako, da s svojim delom
in vedenjem tudi v prostem času ali izven svojega delovnega okolja ne bomo škodovali ugledu
skupine Iskratel ali katerekoli od njenih članic.

ŽVIŽGAŠT VO

Vsi smo odgovorni za to, da:
• ravnamo odgovorno, pozitivno in strokovno, skladno s strategijo, cilji in zavezami, v skladu z zakoni,
pravili in dobrimi praksami,
• preprečujemo in odpravljamo možnosti, da bi v skupini Iskratel prišlo do kršitev veljavnih pravil ali
temeljnih etičnih norm,
• preprečujemo ravnanja, odločitve ali dejanja, ki bi bila v nasprotju z zakoni, notranjimi pravili,
strategijo skupine Iskratel in zavezami, pravno dopustnimi cilji, etičnimi načeli ali vrednotami,
še posebej če bi lahko le-ta povzročila škodo posamezniku ali kateremkoli podjetju znotraj
skupine Iskratel.
Vzpostavljenih imamo več kanalov, prek katerih lahko sporočamo svoja vprašanja, dvome, skrbi ali
morebitne sume nepravilnosti. Če potrebujemo nasvet glede posamezne odločitve ali ravnanja
oziroma vemo ali sumimo na kršitev kodeksa ali neskladno in nezakonito ravnanje, pogumno in
odkrito spregovorimo s svojim vodjo. Če morda pogovor z vodjo ni možen oziroma so izčrpane
vse možnosti, se lahko posvetujemo neposredno s funkcijo spremljanja skladnosti ali sektorjem za
kadre. V izjemnih primerih lahko uporabimo tudi anonimni zaupni kanal. Ob podaji vprašanj, dvomov, skrbi ali morebitnih sumov nepravilnosti konkretno opišemo ravnanje ter opredelimo načelo iz tega kodeksa ter vpliv tega na okolje in posameznike. Prijavitelj se zavezuje, da so vse njegove
navedbe resnične in dokazljive, saj je v nasprotnem primeru moralno odgovoren za prizadetost
vpletenih in nastalo škodo. Prijavitelju zagotavljamo, da zanj ne bo nobenih posledic, v kolikor je
oddana prijava dobronamerna.
Kanali za odgovorno in resnično žvižgaštvo
E-pošta:
Osebno:
Chat bot:

hr@iskratel.si, skladnost@iskratel.si
prek neposrednega vodje, direktorja
https://www.iskratel.com/si/skladnost

Dobavitelji, kupci in ostali partnerji skupine Iskratel lahko domnevne kršitve zakonov ali predpisov
prijavijo lokalni odgovorni osebi.
Nedopustno ravnanje posameznika glede na opredeljene principe in vrednote lahko vodi v resno
kršitev delovnih obveznosti posameznega zaposlenega in v izrek morebitnih ukrepov za odpravo
posledic neustreznega ravnanja.

ZaVEZani smo k uresničevanju kodeksa

Na vprašanje o vrednotah velika večina podjetij kot odgovor ponudi kodeks. Vendar pa raziskave
kažejo, da je med navedenimi principi delovanja podjetja v kodeksu in dejansko stopnjo razvitosti
etičnega vedenja po navadi velik razkorak.

U R ESN I Č E VA N JE
KO D E KSA

V skupini Iskratel smo zaVEZani k temeljnim principom delovanja, v katere verjamemo in se zanje
zavzemamo. O vsebini in pomembnosti kodeksa bomo redno obveščali vse svoje zaposlene, kupce,
partnerje, ter ostale deležnike. Principe delovanja, ki so podrobneje zapisani v kodeksu, bomo vestno
spoštovali ter jih udejanjali v vsakodnevnem ravnanju in delovanju.
Implementacijo kodeksa razumemo kot kontinuiran proces, ki zajema:
• informativne in promocijske kampanje prek videa in tematskih delavnic (v sklopu Wake-up Meetingov – WUM),
• izobraževanje zaposlenih prek internih e-novic (Iskrice) in internega portala (Iskranet) ter na
oglasnih površinah v podjetju,
• preverjanje poznavanja kodeksa pri zaposlenih in novozaposlenih,
• promocija kodeksa prek spletne strani in digitalnih komunikacijskih poti,
• vpeljava vsebine kodeksa kot osrednjega elementa delovanja pri sklepanju pogodb s tretjimi
osebami,
• opredelitev jasne in transparentne odgovornosti vodij in zaposlenih pri doslednem spoštovanju
želenih principov delovanja,
• vzpostavitev sistema sankcioniranja oziroma nagrajevanja pri (ne)doslednem spoštovanju želenih
principov delovanja,
• redno preverjanje skladnosti ravnanja in delovanja v sklopu četrtletnih razgovorov vodij z
zaposlenimi (Iskratelov Dialog),
• spodbujanje poročanja o morebitni neskladnosti principov delovanja.

Kodeks na kratko

Kodeks skupine Iskratel
ZaVEZa k Vrednotam, Etiki in Zakonodaji

ZaVEZani smo k temeljnim vrednotam in principom delovanja,
v katere verjamemo in se zanje zavzemamo:

KODEKS
NA KR ATKO

1. Vedoželjnosti, energiji, zaupanju
2. Agilnemu, trajnostnemu in etičnemu vodenju
3. Ustvarjanju in ohranjanju dobrih medosebnih odnosov
4. Trajnostnemu razvoju
5. Ustvarjanju zdravega in varnega delovnega okolja
6. Skladnosti in dobrim poslovnim praksam
7. Odgovornemu žvižgaštvu
8. Uresničevanju kodeksa

Moj osebni kodeks:
•
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•

_____________________________________________________________________________

•
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•
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•
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•

_____________________________________________________________________________
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