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        PREGLED ZADNJIH SPREMEMB V DOKUMENTU 

Zap. št. Sprememba v točki: OPIS SPREMEMBE 

   

 

Kodeks ravnanja zaposlenih je splet vrednot, prepričanj, stališč in spoznanj, ki  se kažejo v obnašanju 

zaposlenih. Je skupna filozofija zaposlenih, ki omogoča poenoten  in za vse transparenten način dela znotraj 

zavoda, sočasno prispeva k pozitivni celostni podobi zavoda tudi navzven.   

V kodeksu navedeni pojem odjemalec vsebinsko zajema stanovalca, svojca in uporabnika storitev (storitve 

PND, storitve priprave toplega obroka, pedikerske storitve). 

 

1. Obnašanje zaposlenih v Domu upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice ( v nadaljevanju: 

Domu) 

Izpolnjevanje delovnih nalog: 

 

▪ Vsak delavec mora prevzeti odgovornost za profesionalno in strokovno opravljanje svojega dela. 

▪ Delavec je dolžan pravočasno in natančno izpolnjevati delovne naloge. 

▪ Delavec se je dolžan dosledno držati dogovorjenih navodil in planov dela, dokler le ti niso spremenjeni. 

Poenostavljanje, izpuščanje, delno izvajanje ali spreminjanje dogovorjenih postopkov in navodil ni 

dovoljeno. V primeru, ko zaposleni presodi, da je sprememba postopka  nujna, o tem predhodno  obvesti 

nadrejenega. V kolikor  nadrejeni ni prisoten, je delavec  dolžan spremembo sporočiti takoj, ko je le-ta 

dosegljiv. 

▪ Delavec se je dolžan spoštljivo vesti in komunicirati s svojimi sodelavcev, delavci posameznih 

organizacijskih enot so dolžni med seboj spoštljivo komunicirati in sodelovati. Vse nepravilnosti pri delu 

med službami se sporočajo vodjem. Nedopustno je komentiranje in kritiziranje napak ostalih služb na 

javnih mestih, tako v Domu kot  izven Doma. 

▪ Ob prihodu v pisarno sodelavca, ke delavec dolžan potrkati na vrata in počakati na privolitev za vstop v 

pisarno. 

▪ Delavec se je dolžan zadrževati na svojem delovnem mestu in ga brez tehtnega razloga ne sme zapuščati.  

▪ Delavec mora prihajati na delo pravočasno in osebno urejen (osebna higiena…) 

▪ Delavec je dolžan ekonomično in gospodarno ravnati z delovnimi sredstvi Doma. 

▪ Dosledna uporaba predpisanih zaščitnih sredstev. 

▪ Delavec mora spoštovati in izvajati predpise o varnosti in zdravju pri delu ter pazljivo opravljati delo, 

da zavaruje svoje življenje in zdravje ter življenje in zdravje drugih oseb.  

▪ Delavec mora varovati koristi in premoženje odjemalcev 

▪ Delavec in njegovi sorodniki do 4. kolena v ravni in stranski črti ne smejo z odjemalci  sklepati 

kupoprodajnih, darilnih in drugih pogodb,  

▪ Delavec mora paziti, da s svojim delom ali govorjenjem ne povzroča odvečnega hrupa, ki lahko moti 

odjemalce, 

▪ Uporaba privatnih mobilnih telefonov v času izvajanja delovnega procesa ni dovoljena. Izjema so nujni 

klici na katere je delavec dolžan odgovarjati na diskreten način ( izven prostorov uporabnika oz. ne v 

prisotnosti uporabnika) tako, da se zaradi prekinitve delovnega procesa uporabnika ne izpostavlja 

nevarnosti oz. pušča v neprimernem stanju. Uporaba privatnih telefonov je dovoljena v času malice oz. 

dogovorjenih odmorov. 

▪ Vodje posameznih služb naj s svojimi podrejenimi delavci komunicirajo na spoštljiv način. 

Nesporazumi med zaposlenimi naj se ne rešujejo na javnih mestih oziroma ob prisotnosti drugih oseb. 

▪ Delavci spoštujejo svojega vodjo in upoštevajo navodila, ter poročajo v primeru odstopanj.  
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▪ Dajanje osebnih podatkov delavcev in poslovnih informacij nepooblaščenim osebam izven Doma je 

strogo prepovedano. 

▪ Delavci morajo svoje znanje nenehno dopolnjevati, spremljati novosti, se zavzemati za razvojne 

spremembe  in se udeleževati izobraževanj v skladu z določili KPJS na svojem strokovnem področju.  

 

 

 

2. Odnos zaposlenih do uporabnikov in obiskovalcev: 

 

▪ Delavci so dolžni biti v odnosu do uporabnikov vedno spoštljivi in prijazni, njihov pristop pa 

prilagojen nivoju osebe s katero komunicira. 

▪ Delavci  spoštujejo pravice uporabnikov do varovanja dostojanstva, zasebnosti, individualnosti. 

▪ Delavci Doma morajo spoštljivo naslavljati stanovalce z »vi«. Tikanje uporabnikov je 

dovoljeno le v primeru, da takšno željo izrecno izrazi uporabnik sam ali se z uporabnikom 

poznata že pred sprejemom v Dom. 

▪ Delavci Doma so dolžni pred vstopom v sobe oz. prostore uporabnika potrkati.  

▪ Delo v sobi, ambulanti oz. prostorih uporabnika se opravlja tako, da je zagotovljena zasebnost in 

dostojanstvo uporabnika ( vrata na hodnik zaprta, ustrezno  zastrta okna). 

▪ Delavci morajo spoštovati lastnino uporabnika. Brez dovoljenja uporabnika lahko odstranijo 

samo predmete, ki predstavljajo nevarnost za uporabnika. 

▪ Delavcem Doma je prepovedano, da bi si od uporabnikov sposojali denar (hišni red). 
▪ Delavci Doma ne smejo sprejemati daril ali nagrad od uporabnikov, ki presegajo nivo drobnih 

pozornosti.  

▪ Delavci morajo spoštovati kulturno in versko prepričanje uporabnikov. 

▪ Delavec zaposlen na delovnem mestu na katerem je določena obvezna uporaba uniforme je dolžan 

le to nositi in poskrbeti, da je na njej čitljiva identifikacijska  označba ( logotip zavoda, ime in 

priimek ter delovno mesto).  

▪     Delavec se je dolžan odzvati na klicno napravo stanovalca (uporabnika) v roku 10 minut,  

pri tem pripombe delavcev niso umestne.  

▪ Pri izvajanju storitev, ki jih izvajajo delavci v paru, naj se pogovarjajo s stanovalcem in ne 

med seboj. 

▪ Delavci so dolžni varovati  osebne podatke uporabnikov. Dosledno morajo upoštevati 

določila Pravilnika o varovanju zaupnih osebnih  podatkov. O osebnih podatkih se ni 

dovoljeno pogovarjati v javnosti, ob prisotnosti drugega stanovalca ali 

nepooblaščenega svojca. (izjava o varovanju osebnih podatkov). 

▪ Delavci, ob srečanju  vljudno pozdravijo vse uporabnike in obiskovalce Doma. 

▪ Delavci morajo imeti spoštljiv odnos, do uporabnikov  in obiskovalcev Doma.  

▪ Uporaba “slenga”(popačenega govora) v pogovoru uporabniki  in obiskovalci ni dovoljena. 

▪ Uradni jezik komuniciranja na vseh nivojih (uporabniki sodelavci, obiskovalci) je slovenski. 

▪ Delavci na vprašanja odgovarjajo v skladu s svojimi pooblastili ali pa usmerijo uporabnike in 

obiskovalce na kompetentno osebo.  

▪ Delavci imajo pravico, da ob izvajanju temeljnih življenjskih aktivnosti pri  stanovalcu oz. 

uporabniku storitev PND ( osebna higiena, menjava inkontinentnih pripomočkov, oblačenje…) 

zaprosijo ostale prisotne, da zapustijo prostor v katerem se navedene aktivnosti izvajajo. 

Prisotnost  svojcev, je dopustna samo pri njihovem stanovalcu in le z  njegovim  soglasjem.  

▪ Delavci  so dolžni spodbujati aktivnosti svojcev in  obiskovalcev pri aktivnem vključevanju v 

življenje stanovalca(posedanje, hranjenje, urejanje okolja…..) in jim pri tem nuditi strokovno 

pomoč in informacije v okviru svojih kompetenc. Aktivno vključevanje svojcev in 
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obiskovalcev je potrebno razumeti kot  pomoč. Prav tako so delavci dolžni nuditi vso pomoč, 

podporo in informacije prostovoljcem, ki prihajajo v dom organizirano (dogovorjeno z vodjem 

zdravstvene službe ali delavno terapevtko). 

 

3. Nezaželeno(nedopustno, nedovoljeno) obnašanje zaposlenih 

 

 

Neizpolnjevanje določil zapisanih v Kodeksu ravnanja se smatra kot kršitev. Ob prvi kršitvi odgovorni za 

posamezno področje (vodja službe,vodja tima, strokovni delavec/sodelavec) izreče delavcu ustni opomin. Ob 

ponovljeni kršitvi je odgovorni za posamezno področje, z vednostjo delavca, dolžan kršitev zabeleži na 

obrazec.  Če delavec kljub prej navedenemu kršitev/napako ponavlja, je odgovorni za posamezno področje 

dolžan  o tem obvestiti delavčevega nadrejenega. Le ta je dolžan ustrezno ukrepati  in o kršitvi obvestiti 

direktorja. 

Za kršitve, kjer se pojavi materialna ali denarna škoda, je delavec odškodninsko odgovoren.  

 

 

Kodeks je obravnaval in potrdil strokovni svet dne . 
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