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Vse pravice pridržane.    

– Oblikovalec je likovni delavec, ki aktivno dela za napredek kulturnih in estetskih 
standardov skupnosti.

– Nesebično mora na mlajše ustvarjalce prenašati vse svoje izkušnje in znanje in jim 
omogočati, da dosežejo čim večjo strokovno razgledanost in položaj, ki je v skladu z 
njihovimi sposobnostmi.

– Strokovno mnenje oblikovalca mora biti nepristransko in mora temeljiti na 
dokazljivih dejstvih.

– V poslovnih zadevah je oblikovalca zaupnik naročnika in varuje njegov ugled in 
premoženje.

– Oblikovalec ne bo sprejel naloge, ki jo rešuje drug oblikovalec, dokler je le ta ne 
konča in za svoje delo prejme plačila.

– Oblikovalec se izogiba slehernemu konfliktu interesov.

– Strokovni ugled oblikovalca temelji na kakovosti lastnega dela. Oblikovalec 
nepristransko priznava kakovost dela drugih oblikovalcev in jim konkurira le lojalno. 
Vedno je pripravljen omogočiti strokovno presojo svojega dela.

– Oblikovalec se stalno strokovno izpopolnjevanje in tako povečuje ugled svojega 
poklica. Strokovno izpopolnjevanje omogoča tudi svojim podrejenim.

– Na odločitve oblikovalca pri delu za naročnika ne smejo vplivati njegovi odnosi 
s tretjimi osebami, ki bi utegnili povzročiti konflikt interesov in s tem vplivati na 
kakovost oblikovalskega dela. Na take okoliščine mora oblikovalec naročnika vnaprej 
opozoriti.

– Oblikovalec ne prevzema dela pod pogoji, ki niso v skladu z njegovo poklicno etiko in 
ima pravico, da od dela odstopi, če se take okoliščine pojavijo po prevzemu dela in 
nanje ne more vplivati.

– Oblikovalec mora opozoriti naročnika na posledice morebitnih odstopanj od rešitev, 
ki mu jih je predlagal.

– Oblikovalec dobiva plačilo za svoje delo izključno od naročnika.

– Oblikovalec spoštuje vse poslovne dogovore, čeprav jih je sklenil le ustno.

– Oblikovalec ne nudi nižjih cen za dela, kot je to določeno v minimalnih tarifnih 
pogojih po  pripadajočem ceniku DOS.

– Oblikovalci ne smejo sodelovati na natečajih, kjer ni zagotovljena strokovna presoja 
natečajnih del.

etični kodeks DOS

Upoštevaje merila 
stroke in osebne 
poštenosti, člani 
DOS pri svojem delu 
spoštujejo poleg 
vseh aktov DOS tudi 
naslednja pravila.
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Vse pravice pridržane.    

– Oblikovalec spoštuje materialne in moralne avtorske in patentne pravice drugih 
avtorjev. Oblikovalec ne bo sprejel od naročnika nobenih navodil, ki bi predstavljale 
zavestno kopiranje dela drugega avtorja ali pa bi kopiral delo na lastno iniciativo.

– Oblikovalec ne opravlja dela brez ustreznega plačila, razen kadar gre za 
karitativno dejavnost.

– Oblikovalec mora kadarkoli omogočiti ustreznim organom DOS preverjanje 
spoštovanja tega kodeksa.

– Oblikovalec mora opozoriti na neetično ravnanje člana DOS.

– Upoštevanje določil etičnega kodeksa je obvezno za vse člane DOS.

– O kršenju določb kodeksa razpravlja disciplinska komisija DOS.

– Na predlog disciplinske komisije lahko upravni odbor DOS člana, ki ne upošteva 
določil kodeksa in ki na drug način škodi ugledu društva, izbriše iz članstva.

Ljubljana, 15. maj 2007


