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ETIČNI KODEKS ZASEBNEGA VAROVANJA 

 

SPLOŠNE DOLOČBE  

1. člen  

Etični kodeks zasebnega varovanja (v nadaljevanju, kodeks) je izraz volje in spoznanja vseh 
zaposlenih na področju zasebnega varovanja o nujnosti zakonitega, pravičnega in vljudnega 
ravnanja pri izvajanju nalog zasebnega varovanja.  

Pri izvajanju kodeksa uporabljamo izraz »zaposleni v zasebnem varovanju«, kadar 
posamezna določba kodeksa zavezuje vse zaposlene v zasebnem varovanju, izraz »varnostno 
osebje« pa takrat, kadar posamezna določba kodeksa zavezuje zaposlene v zasebnem 
varovanju, ki imamo službene izkaznice za neposredno opravljanje nalog zasebnega 
varovanja. 

2. člen  

Zaposleni v zasebnem varovanju opravljamo naloge skladno s predpisi in standardi, 
zagotavljamo varovanje in spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanje 
načela enakosti, človekove osebnosti, njegovo dostojanstvo ter pravico do varnosti vseh 
ljudi. 

3. člen  

Zaposleni v zasebnem varovanju smo moralno odgovorni za svoja ravnanja, ki so v nasprotju 
s kodeksom.  

Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja (v nadaljevanju Zbornica) nudi zaščito 

vsem zaposlenim, ki ravnamo skladno s tem kodeksom. 

4. člen  

Določila kodeksa so sestavni del programov usposabljanja in izpopolnjevanja in jih 

upoštevamo vsi, ki izvajamo te programe skladno z Zakonom o zasebnem varovanju (Uradni 

list RS, št. 17/2011).   
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ODNOS DO STRANK, NAROČNIKOV IN IMETNIKOV LICENC 

5. člen  

Gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki imamo registrirano dejavnost, 
imamo veljavne licence in izpolnjujemo pogoje za opravljanje zasebnega varovanja (v 
nadaljevanju imetniki licenc), smo dolžni pri sklepanju pogodb zagotoviti, da bomo dejavnost 
opravljali skladno z veljavnimi predpisi in načeli tega kodeksa.  

Pri sklepanju pogodb se moramo imetniki licenc vzdržati ravnanj, ki pomenijo nelojalno 
konkurenco, in drugih ravnanj, ki lahko imajo za posledico nestrokovno, nezakonito ali 
neučinkovito izvajanje zasebnega varovanja. 

Imetniki licenc se zavezujemo, da bomo pri izvajanju nalog zasebnega varovanja spoštovali in 
izvajali strokovna priporočila Zbornice in ji strokovno pomagali pri pripravi strokovnih 
priporočil in standardov zasebnega varovanja. 

Imetniki licenc se zavezujemo, da bomo tvorno sodelovali na področju usposabljanja in 
izpopolnjevanja varnostnega osebja. 

Imetniki licenc s svojim ravnanjem krepimo kolegialnost, strokovnost in poštenost ter zdravo 
konkurenco za zagotavljanje učinkovitega in zakonitega izvajanja zasebnega varovanja za vse 
naročnike. 

Imetniki licenc obravnavamo vse pritožbe strank odgovorno, strokovno in zakonito. 
Varnostno osebje seznanjamo z ugotovitvami pritožbenih postopkov, s čimer dodatno 
krepimo raven strokovnosti in zakonitosti izvajanja zasebnega varovanja. 

 

TEMELJNA NAČELA  

6. člen  

Varnostno osebje se zavedamo pomena temeljnih načel, ki jih določajo predpisi zasebnega 
varovanja, in se zavezujemo ravnati skladno s temi načeli. 

Varnostno osebje izvajamo ukrepe za zagotavljanje varnosti zakonito in strokovno. Vsem 
osebam, zoper katere izvajamo ukrepe, zagotavljamo enake človekove pravice in temeljne 
svoboščine, ne glede na njihovo narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo 
prepričanje, gmotno stanje, izobrazbo, družbeni položaj ali katero koli drugo osebno 
okoliščino.  

7. člen  

Temeljna naloga zaposlenih v zasebnem varovanju je zagotavljanje varnosti, odvračanje 

nevarnosti, krepitev varnostne kulture, spoštovanje življenja, dostojanstva in človekovih 

pravic.   
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8. člen  

Zaposleni v zasebnem varovanju pri opravljanju svojega dela in v zasebnem življenju skrb imo 

za varovanje lastnega ugleda, ugleda družbe, v kateri smo zaposleni, in ugleda Zbornice.   

9. člen  

Zaposleni v zasebnem varovanju delujemo zakonito, strokovno, odgovorno in pošteno, pri 

svojem delu smo načelni, dosledni, strpni, odločni, vztrajni, pravični, vljudni ter korektni. 

Skrbimo za osebno urejenost, urejenost delovnih oblačil in opreme.  

Zaposleni v zasebnem varovanju zase ali za drugega ne zahtevamo nobenih privilegijev in 
smo nedovzetni za vse oblike podkupovanj ali druge oblike nezakonitih ravnanj. 

10. člen  

Za zagotavljanje kakovostnega opravljanja delovnih nalog zaposleni v zasebnem 

varovanju skrbimo za svoje izobraževanje, strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje. 

Ustrezno razvijamo znanja in širimo splošno razgledanost, potrebno za delo.  

11. člen  

Zaposleni v zasebnem varovanju smo pri opravljanju delovnih nalog zavezani diskretnosti, 

varovanju poklicne tajnosti, varovanju osebnih podatkov ter podatkov in informacij, ki jih 

pridobimo pri svojem delu. V postopkih s strankami smo dolžni dosledno spoštovati načela 

humanosti in etičnosti. 

12. člen  

Odnosi med zaposlenimi v zasebnem varovanju temeljijo na medsebojnem spoštovanju, 

kolegialnosti, strpnosti, iskrenosti, pripadnosti stroki in medsebojnem zaupanju ter 

dostojanstvu.   

 

ODGOVORNOST ZA KRŠITVE KODEKSA  

13. člen  

Moralno odgovornost za kršitve kodeksa ugotavlja častno razsodišče Zbornice. 

Postopek pred častnim razsodiščem začnemo na pobudo upravnega odbora, nadzornega 
odbora, člana Zbornice in moralno prizadete stranke.  
 
Imetniki licenc lahko sprožimo postopek pred častnim razsodiščem, če menimo, da je drug 
imetnik licence v postopku za pridobitev posla ali med izvajanjem posla ravnal v nasprotju z 
določbami tega kodeksa. 
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14. člen  

Zaposleni v zasebnem varovanju ravnamo skladno s tem kodeksom in se zavedamo 

odgovornosti in moralnih posledic kršitve kodeksa. 

15. člen  

Častno razsodišče deluje skladno s Statutom Zbornice in Pravilnikom o delu častnega 
razsodišča. 

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

16. člen  

Kodeks etike zaposlenih v zasebnem varovanju sprejme skupščina Zbornice. 

Sprejeti kodeks začne veljati naslednji dan od dneva njegove objave na spletni strani 

Zbornice.  

Z dnem uveljavitve tega kodeksa prenehata veljati Kodeks etike zaposlenih v zasebnem 

varovanju in Kodeks Zbornice.  

 

Datum:  15.11.2012 

 

 Branko SLAK 

 P R E D S E D N I K 

 

 


