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ETIKA IN ETIČNI KODEKSI

� Čedalje večji pomen etike, tako na zasebnem kot 
tudi na poslovnem področju.

� Etične usmeritve niso obvezujoče.
� Več oblik etičnih pravil, ena izmed njih je etični 

kodeks.



ETIČNI KODEKSI

� So sistemi splošnih vrednot in pravil, ki naj bi se 
jih zaposleni v podjetju/panogi držali.

� Poskušajo zagotoviti, da bo vedenje posameznika 
v skladu z normami določene profesionalne 
skupine ljudi.

� Oblikujejo se na ravni podjetij ali pa na ravni 
panoge.



VRSTE KODEKSOV

� Mednarodni kodeks je namenjen samo eni 
dejavnosti, ki jo lahko izvaja katerokoli podjetje, 
ki naj bi pri tem upoštevalo dokaj podrobno 
opredeljeno dopustno ravnanje. (Primer: 
Mednarodni kodeks zdravniške etike)

� Kodeks na ravni podjetja (Primer: Telekom 
Slovenije)

� Kodeksi, ki veljajo za združenja imajo 
določena splošna pravila obnašanja,odgovornosti 
in nadzor. (Primer: Kodeks novinarjev RS)



ETIČNI KODEKS POGREBNE IN 
POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI

Kaj kodeks prinaša?
� Pomoč vodstvu in zaposlenim.
� Večjo usposobljenost zaposlenih, ki je specifična 

glede na dejavnost.
� Daje smernice kako nekaj narediti.
� Odraža vrednote in s tem spodbuja zaposlene. 
� Boljšo kakovost storitve.
� Zvišuje standarde.



ETIČNI KODEKS POGREBNE IN 
POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI

� Naša načela:
� O pokojnih samo dobro.
� Upoštevajmo naravno zakonitost – smrt (žalovanje).
� Spoštovanje poslednje volje.
� Temeljijo na načelih mednarodnega prava in 

Deklaracije človekovih pravic.
� Kodeks nad drugimi predpisi?
� Naša narava dela.
� Delujemo po načelih in določbah kodeksa, zakonito, 

odgovorno in strokovno.



ETIČNI KODEKS POGREBNE IN 
POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI

Kodeks vsebuje naslednje določbe:
� Spoštovanje človekovih pravic (enakost in temeljne 

človekovih pravic)
� Pietetni odnos do pokojnika
� Odnos do svojcev pokojnika in do drugih udeležencev 

pogrebne svečanosti
� Varovanje podatkov
� Darovanje organov ali delov telesa
� Izvajalci pogrebnih in pokopaliških dejavnosti (delavci)
� Ravnanje v nasprotju z našimi načeli etike in pietete 
� Odnos med izvajalci pogrebnih in pokopaliških dejavnosti
� Varstvo kulturne dediščine na pokopališčih
� Odnos do okolja na pokopališčih
� Svet etičnega kodeksa pogrebne in pokopališke dejavnosti
� Končne določbe




