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Združenje proizvajalcev indotributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED, je na svoji 

3. seji z dne 27.05.2014, sprejelo KODEKS ETIKE. 

Združenje slovenskih proizvajalcev in distributerjev medicinsko tehničnih pripomočkov 

Slovenije 

1. člen 

Člani Združenja slovenskih proizvajalcev in distributerjev medicinsko tehničnih 

pripomočkov Slovenije bomo pri svojem delovanju upoštevali in udejanjali ustavna 

načela, zakonodajo in vse zavezujoče podzakonske akte, ki urejajo področje našega 

delovanja. 

2. člen 

Člani združenja se zavezujemo, da bomo pri našem delu spoštovali poklicno etiko 

drugih poklicev in vsa pravila, ki urejajo njihovo delovanje, še posebej določila Kodeksa 

medicinske deontologije Slovenije in Kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih 

tehnikov Slovenije, ter kodeksa etike evropskega združenja Eucomed in ne bomo 

ravnali v nasprotju z njihovimi načeli. 

3. člen 

Še posebej se zavezujemo spoštovati zakonodajo, namenjeno krepitvi integritete in 

transparentnosti ter preprečevanju korupcije in preprečevanje in odpravljanje nasprotja 

interesov. 



Pri tem se bomo zavzemali za preprečevanje in odpravljanje tveganj, da bi člani in vsi, 

ki z njimi poslovno sodelujejo, svoja pooblastila, pristojnosti ali vpliv uporabljali v 

nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi. Po svojih močeh bomo 

preprečevali kršitve dolžnega ravnanja uradnih in odgovornih oseb v javnem ali 

zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s 

kršitvijo lahko okoristijo, zaradi neposredno ali posredno obljubljene, ponujene ali dane 

oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega. 

4. člen 

  

Člani združenja izrecno soglašamo, da so pogodbe, pri katerih kdo v imenu ali na račun 

druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz 

javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:           

- pridobitev posla ali      

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali                 

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali      

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali 

njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;  

nične. 

 


