
 
NAČELA POKLICNE ETIKE 

 

OBR-SP 10.01 Načela poklicne etike Rev03 22-11-2019           Stran 1 od 1 
 
 
 

Spodaj podpisani izjavljam: 
 

• da se bom obnašal najbolje glede na svoje znanje in prepričanje na način, ki preprečuje 
kakršnokoli škodo osebam, lastnini in okolju, 
 

• da bom obdržal svoje najnovejše pridobljeno strokovno znanje in bil zvest in nepristranski 
v zvezi z interesi delodajalcev, strank in javnih organov, 
 

• da bom opravljal samo dejavnosti, za katere sem usposobljen, 
 

• da se z delodajalcem dogovorim za takšno pogodbeno razmerje, kjer bom lahko delal v 
skladu z načeli poklicne etike, 

 
• da bo uporaba certifikata pravilno uporabljena za področje za katero je bil certifikat izdan,  

 
• da bom nemudoma obvestil delodajalca v primeru preklica certifikata, 

 
• ne bom dajal izjav, ki se nanašajo na certificiranje in bi bile zavajajoče in nezakonite in 

tako škodile certifikacijskemu organu, 
 

• pri opravljanju svojih dejavnosti bom ščitil javno dobro tako, da po potrebi obvestim 
pristojne organe ter da bom vse publikacije pripravil objektivno in profesionalno, 

 
• da ne bom podpisal nobenih poročil ali drugih dokumentov kakovosti, katerih vsebine ne 

morem oceniti, 
 

• da bom zaščitil podatke, katere sem zaupno dobil od delodajalca, stranke, kolega ali 
javnih oseb, 

 
• da se bom izogibal konfliktom s svojimi nadrejenimi in strankami. Vendar bom v primerih, 

kjer so konflikti neizogibni, obvestil o razlogu konflikta vse udeležence odkrito in brez 
odlašanja, 

 
• da ne bom sprejel plačila dveh različnih strank, med opravljanjem te naloge ali plačil vseh 

vrst, ki bi vplivale na mojo strokovno presojo, 
 

• da ima Q Techna pravico do preklica vseh certifikatov, ki so bili izdani za spodaj 
podpisano osebo v kolikor so načela poklicne etike kršena 
 

Certifikate, ki so bili preklicani, je potrebno nemudoma poslati nazaj na certifikacijski organ. 
 
Prebral(-a) in razumel(-a) sem načela poklicne etike. Spodaj podpisan(-a) potrjujem, da bom 
upošteval(-a) načela in da sem seznanjen(-a), da kršitev teh načel lahko privede do preklica 
mojega certificiranja. 
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