ETIČNI KODEKS DRUŠTVA ZA OHRANJANJE NARAVNE
DEDIŠČINE SLOVENIJE

IZHODIŠČA
Etični kodeks je namenjen vsem, ki želijo prispevati k ohranjanju narave. Opredeljuje
posameznikov odnos do narave in njenega ohranjanja ter predstavlja osnovo za etično presojo
in ravnanje posameznika.
Opredelitev ključnih pojmov
- Narava so vsi gradniki biosfere in odnosi med njimi. Okolje je del narave.
- Ohranjanje narave vključuje njeno rabo, varstvo, obnovo in vzdrževanje.

KODEKS
PREAMBULA
Zavedajoč se, da smo ljudje del narave in moralna bitja, zavestno sprejemam načela, vrednote
in določila etičnega kodeksa kot smernice za svoje odgovorno ravnanje, kar pomeni skrb za
ohranjanje narave in spoštovanje vseh oblik življenja. Uresničevanje določil etičnega kodeksa
razumem kot moralno obvezujoče, kar potrjujem s svojim podpisom.

NAČELA

❁
1. Vsem naravnim oblikam priznavam lastno vrednost, ki ni odvisna od njihove koristi za
človeka.

❁

2. S svojim znanjem in ravnanjem prispevam k ohranjanju stabilnosti, raznovrstnosti in lepote
narave.

❁
3. Zavedam se, da imajo posegi v naravo lahko tudi dolgoročne in širše, ne le lokalne
posledice.

❁
4. Naravo varujem pred zlorabami in neprimernimi rabami.

❁
5. Odločam se za tisti nujni poseg v naravo, ki ji povzroča najmanj škode in spoštujem ter
opozarjam na načelo previdnosti, ki zahteva, da se določenemu posegu v primeru, ko ni na
razpolago zadostnih spoznanj o možnih škodljivih posledicah, tudi odpove.

❁
6. V dvomih glede primernosti ravnanja do narave poiščem dodatne informacije ali nasvet.

❁
7. Zavzemam se za celostni pristop k varstvu narave, ki vključuje razumevanje in znanja
različnih znanstvenih – naravoslovnih, družboslovnih in upravljalskih – disciplin.

❁
8. Prizadevam si doseči soglasje o takšnem ravnanju, ki je z vidika temeljnih načel ohranjanja
narave najprimernejše.

❁
9. Podpiram vzajemno sodelovanje naravovarstvenikov in okoljevarstvenikov ter
naravovarstvenih in okoljevarstvenih organizacij, saj je celovit pristop k varstvu narave
bistvenega pomena za njeno dolgoročno ohranjanje.

❁
10. Po svojih zmožnostih vključujem v svoje vsakodnevno delo tudi naravovarstvene elemente
in hkrati spodbujam k temu tudi druge.

❁
11. Naravovarstveno se obnašam v javnem in zasebnem življenju in k temu spodbujam tudi
druge.

❁
12. Izboljšujem in razvijam svoje potenciale, ki pozitivno vplivajo na lastno ozaveščenost,
znanje in ravnanje do narave.

❁
13. Nudim naravovarstveno strokovno in moralno podporo drugim.

❁
14. Zavzemam se za seznanjanje in podporo javnosti pri naravovarstvenih načrtih.

❁
15. Spoštujem in upoštevam običaje in kulturo lokalnega prebivalstva.

❁
16. Prizadevam si za odprto in strpno komunikacijo.

❁
17. Zavedam se raznolikega pomena narave za človeka – intelektualnega, ekonomskega,
biološkega, emocionalnega, estetsko-umetniškega, etičnega in duhovnega - zato pri vsakem
ravnanju upoštevam njen celotni potencial in ne le izseka.

ČASTNO RAZSODIŠČE
O kršitvah načel etičnega kodeksa presoja častno razsodišče Društva za…
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