1. V skladu s 53. členom statuta Slovenskega društva INFORMATIKA, ki določa, da
ima društvo kodeks etike, je Slovensko društvo INFORMATIKA sprožilo proces
oblikovanja svojega etičnega kodeksa leta 1998 s prevodom in začasnim privzetjem
Etičnega kodeksa in strokovnih smernic ameriškega združenja ACM.
2. Odtlej se je dejavnost na področju računalništva in informatike močno razširila in
poglobila, njene etične razsežnosti so se pomnožile in odvijajo se številne aktivnosti,
ki zadevajo urejanje etični vprašanj v zvezi z uporabo informatike in informacijskih
tehnologij, med katerimi so za nas še posebej pomembna prizadevanja svetovne
krovne organizacije informatikov IFIP.
3. Upoštevaje zgornji določbi je izvršni odbor Slovenskega društva INFORMATIKA po
javni razpravi pripravil

ETIČNI KODEKS
Slovenskega društva INFORMATIKA

1. Izhodišča
Etični kodeks Slovenskega društva INFORMATIKA (v nadaljevanju: društvo) namenja
posebno pozornost naslednjim vidikom:
pošteni konkurenci,
zaupanju med uporabniki in ponudniki storitev,
ekološki in družbeni trajnosti v informatiki in
izogibanju nepotrebni in nenadzorovani kompleksnosti.

2. Splošna moralna načela
Kot član društva bom:
a.
b.
c.
d.

prispeval k splošni blaginji v družbi;
spoštoval zasebnost in pravice drugih;
deloval na dostojen in zaupanja vreden način;
spoštoval materialne in nematerialne lastninske pravice.

3. Strokovna odgovornost
Kot član društva bom pri opravljanju strokovnega dela:
a. prevzemal le tista dela, za katera sem etično in strokovno pristojen;
b. zagotavljal najvišjo raven strokovnosti in učinkovitosti;
c. dosegal in ohranjal strokovno kompetentnost;

vključeval vidik družbene odgovornosti, ki je tudi del strokovnega znanja;
nasprotoval neprimernim pričakovanjem v zvezi z uporabo sistemov IKT;
upošteval in uveljavljal obstoječa pravila in ureditve;
dostopal do IKT virov upoštevaje veljavna pooblastila;
spoštoval veljavne pogodbe in dogovore;
sprejemal in prispeval poštene strokovne ocene;
nudil celovite in temeljite evalvacije IKT sistemov in njihovega vpliva,
vključujoč opozorila o možnih napakah in tveganjih;
k. preprečeval nepotrebno in nenadzorovano kompleksnost in prepletenost IKT
sistemov;
l. varoval materialne in nematerialne vire, da ne bi po nepotrebnem obremenjeval
prihodnjih generacij.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

4. Dodatne odgovornosti vodilnih upravljavcev
Kot član društva bom pri izvajanju upravljavskih nalog:
a. izpostavljal družbeno odgovornost članov moje ekipe in organizacijskih enot
ter vzpodbujal k prevzemanju takšnih odgovornosti;
b. vztrajal pri takem vodenju ljudi in virov, ki vzpodbujajo kakovost pri delu;
c. zagotavljal in uporabljal IKT sisteme na takšen način, da bo zavarovano
dostojanstvo in pravice uporabnikov ter vseh tistih, ki jih taki sistemi zadevajo;
d. skrbel, da bodo lahko uporabniki in vsi, ki se jih nek IKT sistem tiče, v procesu
ocenjevanja in oblikovanja zahtev jasno izrazili svoje potrebe, v kasnejših
fazah pa sledili ovrednotenju izpolnjevanja teh zahtev;
e. ustvaril možnosti za vse, ki se jih tiče nek IKT sistem, da se poučijo o njegovih
principih in omejitvah;
f. zagotovil, da se bodo IKT viri v okviru moje odgovornosti uporabljali legalno
in pošteno;
g. zagotovil, da se bodo IKT sistemi v okviru moje odgovornosti uporabljali na
obvladljiv in transparenten način.
5. Uporaba etičnega kodeksa
Kot član društva bom:
a. upošteval določila tega etičnega kodeksa;
b. podpiral uveljavitev in čim širšo uporabo tega kodeksa;
c. izkoristil priložnosti za vključitev tega kodeksa v pogodbe o zaposlitvi in v
podobne dogovore;
d. zagotavljal, da bodo moji sodelavci seznanjeni s tem kodeksom in jim v zvezi s
tem nudil potrebno pomoč.
6. Vloga Slovenskega društva Informatika
Društvo proglaša priznavanje in upoštevanje tega kodeksa kot sestavino pogojev za sprejem v
članstvo društva. V tej zvezi bo:

a. predstavilo ta kodeks širši javnosti in se zavzemalo za njegovo uveljavitev pri
pogodbah o zaposlitvi, pri ponudbi produktov in pri izvajanju storitev;
b. zbiralo in spremljalo primere kršitve etičnega kodeksa ter o tem redno poročalo
z namenom krepitve moralne zavesti in upoštevanja etičnih načel;
c. podrobneje obravnavalo izbrane primere in jih predstavilo za namene etičnega
osveščanja in za etično izobraževanje pri strokovnem šolanju bodočih
informatikov;
d. imenovalo svetovalce za etična vprašanja – člane etičnega odbora društva – ki
bodo zaupno analizirali primere etičnih razhajanj v zvezi z uporabo IKT in
organom društva predlagali ukrepe;
e. skrbelo za redno preverjanje tega etičnega kodeksa in za njegove spremembe
in dopolnitve.
7.

Prehodna določba

S sprejetjem tega kodeksa preneha veljati kodeks etike slovenskega društva
INFORMATIKA, ki je bil sprejet na občnem zboru Slovenskega društva
INFORMATIKA v Portorožu 22. aprila 1999.
8.

Končna določba
Ta etični kodeks je bil sprejet na občnem zboru dne 22.3.2010 in je začel veljati z
dnevom sprejema.

V Ljubljani, dne 22.3.2010
Niko Schlamberger
Predsednik

