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POPOTNICA KODEKSU 
kodeks Bic ljubljana izhaja iz vrednot zaposlenih in sledi njihovi viziji 
zavoda v prihodnosti.  z vzpostavitvijo kodeksa in z ravnanjem v skladu 
z njim, oblikujemo visoke strokovne in etične standarde ter pozitivne 
odnose med zaposlenimi ter ostalimi deležniki. upoštevanje kodeksa je 
ključ do uspeha in zaupanje v kakovost zavoda. 
 
NAŠE POSLANSTVO 
na Biotehniškem izobraževalnem centru ljubljana z vsemi svojimi 
možnostmi dijakom, študentom, odraslim udeležencem in drugim 
omogočamo kakovostno izobraževanje, pridobivanje splošnih in 
strokovnih znanj ter kompetenc. Spodbujamo ustvarjalnost, inovativnost 
in razvoj lastnih potencialov. zagotavljamo jim delovne izkušnje v 
realnem učnem okolju in omogočamo osebnostni razvoj z zavedanjem 
o družbeni odgovornosti.
 
NAŠA VIZIJA 
Biotehniški izobraževalni center ljubljana bo utrjeval in razvijal svoj 
ugled odlične izobraževalne ustanove, prepoznavne v Sloveniji in 
zunaj nje kot center kakovostnega izobraževanja ter usposabljanja na 
področjih živilstva, prehrane, veterine, naravovarstva, biotehnologije, 
gostinstva, turizma ter na sorodnih področjih. 

širimo kakovoStno 
znanje

naši odnoSi temeljijo 
na Spoštovanju in 
Sodelovanju

Smo pošteni in 
odgovorni

Smo pripadni in 
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naravnaniKO
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Širimo kakovostno znanje
znanje razumemo kot razvoj človeških zmožnosti, vrednot in 
spretnosti. na Bic ljubljana smo vir kakovostnega splošnega 
in strokovnega znanja, ki ga prenašamo dijakom, študentom in 
udeležencem izobraževanja odraslih ter tudi širši javnosti. pri 
svojem delu v največji možni meri vključujemo svoje izkušnje, 
pridobljena znanja in veščine.

Naši odnosi temeljijo na 
spoštovanju in sodelovanju
vzpostavljamo dolgoročne odnose, ki temeljijo na medsebojnem 
spoštovanju, sodelovanju in strokovni pomoči. Spoštujemo različnost, 
si zaupamo, smo strpni in iskreni ter spoštujemo delo drugega.

Smo pošteni in odgovorni
razvijamo resnicoljubnost in gradimo na zaupanju do sebe 
in širšega okolja. odgovornost je naša temeljna vrednota. 
odgovornost je dolžnost, naloga, odnos in lastnost. to je naša 
dodana vrednost k razvoju posameznika in zavoda.  

Smo pripadni in zavzeti
Stremimo k sodelovanju med vsemi zaposlenimi in ostalimi 
deležniki. S pripadnostjo, strokovnostjo, kakovostnim delom in 
prijaznim pristopom utrjujemo ugled zavoda. zastavljene cilje 
dosegamo s timskim delom in iskreno komunikacijo, saj se 
zavedamo, da smo skupaj uspešnejši. Smo najboljši promotorji 
našega zavoda. 
 

Smo razvojno naravnani
na Bic ljubljana smo zazrti v prihodnost. Sledimo najnovejšim 
trendom na področjih za katera izobražujemo. Spodbujamo 
mednarodno izmenjavo znanj in povezovanje s svetovnimi 
trendi. Skrb za dobro počutje in odlične pogoje zaposlenih 
in udeležencev izobraževanj je ena naših temeljnih vrednot. 
zaposlenim omogočamo uspešno usklajevanje poklicnega in 
zasebnega življenja. dobri odnosi v organizaciji so namreč pot 
v njeno odlično prihodnost. v luči svetovljanstva skrbimo za čisto 
okolje, zato v izobraževalnem procesu in pri svojem delu sledimo 
vrednotam trajnostnega razvoja.
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ŠIrImO 
KAKOVOSTNO 
ZNANJE

znanje razumemo kot razvoj človeških zmožnosti, vrednot in spretnosti. 
to so lastnosti, ki jih potrebujemo celo življenje, in jih uporabljamo z 
zaupanjem, veseljem v vseh vlogah, okoliščinah in okoljih. na ravni 
posameznika, kot tudi zavoda je pomembno pridobivanje, širjenje 
znanja in njegova uporaba.
 
Uporabna znanja so most do zaposlitve
Smo vir znanja za naše dijake, študente in udeležence izobraževanja 
odraslih ter za širšo javnost. posameznikom s pridobljeno izobrazbo 
omogočamo široko paleto možnosti za zaposlitev in razvoj kariere. 

Učimo za življenje
naše učne aktivnosti izboljšujejo vedenje, znanje, razumevanje, 
odnose, ustavarjalnost in veščine vseh naših deležnikov. Spodbujamo 
vseživljenjsko učenje, pri katerem oblikujemo stališča in vrednote ter 
pridobivamo spretnosti in znanje iz vsakodnevnih izkušenj. 
 
Naša strokovnost je pot do odličnosti
naš uspeh zagotavljamo z doslednim posredovanjem znanja, ki ga 
dijaki, študentje, udeleženci izobraževanja odraslih, zaposleni in 
zunanja okolica v čim večji meri lahko uporabijo pri delu. v svoje delo 
vključujemo svoje izkušnje, pridobljena znanja in veščine, ob tem se 
potrudimo, da naši rezultati zagotavljajo najvišjo kakovost. Svoje naloge 

opravljamo vestno, strokovno, v 
dogovorjenih terminih, neodvisno 
od lastnih interesov. S sodelavci, 
kupci, starši in naročniki gradimo 
profesionalen in zaupanja vreden 
medsebojni odnos. 
 
Gradimo zaupanje z 
zunanjimi deležniki
zavedamo se, da so informirani in 
zadovoljni zunanji deležniki, na 
katere se lahko zanesemo, ključ 
do dobrega delovanja zavoda. 
zaupamo najboljšim - tistim, ki 
verjamejo v prihodnost in sledijo 
vrednoti znanja in strokovnosti. 
javnosti z veseljem predstavimo 
lastnosti in prednosti naših 
izdelkov in storitev. 
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NAŠI ODNOSI 
TEmELJIJO NA 
SPOŠTOVANJU IN 
SODELOVANJU

Dolgoročni odnosi so ključ do zadovoljstva
S kakovostnim delom, znanjem in medsebojnim spoštovanjem gradimo 
dolgoročne odnose med zaposlenimi, udeleženci izobraževanj ter 
ostalimi deležniki, s katerimi gradimo poslovne odnose. pri svojem 
delu spoštujemo zasebnost, med seboj sodelujemo, si pomagamo in 
zaupamo.  
 
Naša različnost je naša priložnost
Spoštujemo različnost in delujemo po načelu enakih možnosti. Smo 
strpni, mirni in prijazni. Spoštujemo izkušnje in znanje drugih. 

Naša komunikacija je dobronamerna
S sodelavci, dijaki, študenti, udeleženci izobraževanja odraslih, starši, 
strankami, kupci, mediji in širšo javnostjo na družbenih omrežjih 
komuniciramo odprto, spoštljivo in dobronamerno. naše besede in 
dejanja so zgled drugim. komuniciramo jasno, razumljivo in govorimo 
resnico. Sodelavce informiramo pravočasno. izzive rešujemo neposredno 
z udeleženci. z vljudnostjo, urejenostjo in primernimi oblačili sporočamo, 
da smo organizacija, ki zagotavlja kakovost. 
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Zadovoljni zaposleni so temelj naše organizacije
Skrb za dobro počutje in odlične pogoje zaposlenih in udeležencev 
izobraževanj je ena naših temeljnih vrednot. zaposlenim v okviru 
certifikata družini prijazno podjetje in družbeno odgovoren delodajalec 
omogočamo uspešno usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. 

Smo ambasadorji čistega okolja
Skrbimo za čisto okolje in naravo, zato v izobraževalnem procesu in 
pri svojem delu sledimo vrednotam trajnostnega razvoja in spodbujamo 
zdrav življenjski slog.

SmO 
POŠTENI IN 
ODGOVOrNI

Odgovorni smo za svoja dejanja
odgovornost je naša temeljna vrednota. odgovornost je dolžnost, 
naloga, odnos in lastnost. to je naša dodana vrednost k razvoju 
posameznika in zavoda. pri delu in doseganju ciljev smo odkriti in 
zanesljivi sogovorniki. zaposleni pri svojem delu upoštevamo tudi 
veljavne predpise ter kodeks ravnanja javnih uslužbencev (uradni list 
rS, št. 8/01).
 
resnicoljubnost je naša vrnila
razvijamo resnicoljubnost in gradimo na zaupanju do sebe in širšega 
okolja. argumente predstavljamo dosledno in sledimo načelom 
objektivnosti. naše obnašanje prilagodimo danim situacijam. Smo 
odkriti in se ne pretvarjamo. karkoli počnemo, počnemo z elanom.
 
Naša naloga je družbena odgovornost
Skrbimo za posameznika, lokalno skupnost, okolje in širšo družbo. 
krepimo sočutje do sočloveka in spodbujamo njegovo ustvarjalnost. 
Smo družini prijazen zavod, ki skrbi za dobrobit in pravice zaposlenih. 
Sledimo načelom enakega obravnavanja in nediskriminacije. delujemo 
transparentno in spoštujemo pravne predpise. Spodbujamo zdrav 
življenjski slog in ozaveščamo o pomenu uravnotežene prehrane, 
odgovornega ravnanja do okolja in humanega ravnanja z živalmi.  
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SmO 
PrIPADNI 
IN ZAVZETI

Več glav več ve
Strmimo k sodelovanju med zaposlenimi, med enotami ter ostalimi 
deležniki. povezovanje na vseh ravneh je ključno za doseganje naših 
skupnih ciljev. S timskim delom in iskreno komunikacijo ustarjamo 
pozitivno organizacijsko klimo, ki vpliva na odnose v zavodu in njegov 
ugled. 
 
Sledimo naši viziji
S svojim delom sledimo poslanstvu in viziji zavoda ter zastavljenim 
ciljem. z izobraževanjem in izpopolnjevanjem skrbimo za osebno rast 
in za rast zavoda. 

Skrbimo za ugled zavoda
vsa srečanja, z dijaki, študenti, starši, kupci, strankami, poslovnimi 
partnerji in mediji so priložnost za krepitev ugleda Bic ljubljana. 
pozitivno in korektno komuniciranje o javno dostopnih vsebinah zavoda 
na družabnih omrežjih, v medijih in na medmrežju je naša priložnost 
in hkrati odgovornost. z mediji in širšo javnostjo gradimo pozitivne 
odnose in jih ozaveščamo o strokovnih vsebinah na področjih za katera 
izobražujemo.
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SmO 
rAZVOJNO 
NArAVNANI

Zazrti smo v prihodnost
Sledimo najnovejšim strokovnim trendom na področjih za katera 
izobražujemo. Spremljamo potrebe dijakov, študentov in udeležencev 
izobraževanja odraslih. preizprašujemo že uveljavljene tradicije, 
uvajamo nove učne metode, razvijamo inovativne kulinarične izdelke in 
ponujamo kakovostne storitve. 

Gradimo mostove
Spodbujamo mednarodno izmenjavo znanj in povezovanje s 
svetovnimi trendi. krepimo vrednote multkulturnosti, enakopravnosti in 
vseživljenjskega učenja. 
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