


Slovenija leži na stiku med alpsko, sredozemsko in celinsko re
gijo Evrope, zato je njena narava raznolika in lepa. S sistemskim 
varstvom in izvajanjem številnih aktivnosti želimo zagotoviti, da 
bi sedanje generacije, ki živijo na tem prostoru, izboljšale svoj od
nos do narave in jo posledično ohranjale. Več kot tri četrtine ze
mljišč je v zasebni lasti, a je vsem dovoljen spoštljiv obisk gozdov, 
rek, gora in morja ter uporaba poti. Podajanje v naravo na oddih 
in rekreacijo ima na območju Slovenije dolgo tradicijo, za dober 
zgled pa skrbi vrsta organizacij. 

Obiskovanje narave in uživanje njenih dobrobiti je vse bolj pri
ljubljeno. Domačim se pridružujejo tuji obiskovalci, prav tako se 
povečuje ponudba za tiste, ki aktivno preživljajo svoj prosti čas v 
naravi. Da bi naravo in njene dobrobiti ohranili za nas in prihodnje 
rodove, se je treba močno potruditi.

Zapisani kodeks predstavlja usmeritve, ki spoštujejo zakonodajo ter 
temeljijo na tradiciji in ravnanjih, izoblikovanih skozi čas. Usmeritve 
so zapisane splošno in poljudno, tako da jih lahko uporablja vsak.



SPOŠTUJEM NARAVO.

NE PUŠČAM SLEDI.
Odpadke, tudi biološke in še posebej nevarne, odnesem s seboj in 
odložim v za to namenjene smetnjake ali na urejeno zbirališče. Ni

koli jih ne puščam ali odlagam v naravo. Ku
rim le na ustrezno pripravljenih kuriščih 

in ogenj pred odhodom popolnoma 
pogasim ter pospravim. V času veli
ke požarne ogroženosti upoštevam 
prepoved in ognja sploh ne zanetim.

SPOZNAVAM NARAVO IN PRISPEVAM K  
NJENEMU OHRANJANJU. 
Pozanimam se o naravnih vrednotah ter varovanih in zavarovanih 
območjih, pravila upoštevam pri obisku v naravi. Rastline in živa
li samo opazujem in jih ne poškodujem, vznemirjam ali vzamem 
iz njihovega naravnega okolja. Rastline, gobe, gozdne plodove in 
mah nabiram, kjer in kot je dovoljeno. Lov in ribolov izvajam v skla
du s pravili. Ne vstopam v gozdne rezer vate in mir
ne cone v gozdovih in zavarovanih ob močj ih. 
Sploh pa ne posegam v brloge, gnezda, 
gnezdišča, krmišča in zavarovana obmo
čja na morju. V naravo ne izpuščam hišnih 
ljubljenčkov in rastlin ter tujerodnih in in
vazivnih živali in rastlin, niti jih ne prena
šam z enega na drug kraj.



HODIM PO POTEH.
Po poteh hodim zaradi zmanjšanega vpliva na 
naravo in svoje varnosti. Z motornimi vozili in 
kolesi se vozim po zanje namenjenih cestah 
in poteh ter pri tem upoštevam omejitve 
in prepoved vožnje v naravnem okolju ter 
na zasebnih zemljiščih.

ŽIVALI OPOZARJAM NA SVOJO  PRISOTNOST, 
VENDAR JIH PRI TEM NE VZNEMIRJAM.

Z govorjenjem živali opozarjam na svojo prisot
nost, da se lahko umaknejo. Živalim se ne pribli

žujem in jih ne hranim. 
Psa imam pod nadzo
rom. Ne povzročam 
nepotrebnega hrupa 

in spoštujem pravico do 
miru v naravi.

SEM ZGLED DRUGIM. 
S spoštljivim odnosom do narave, s širjenjem 
naravovarstvene zavesti in s podporo organiza
cijam, ki se ukvarjajo z ohranjanjem narave, sem 
zgled drugim. Ravnam v skladu s pravili in zakoni 
ohranjanja narave ter o morebitnih kršitvah obves
tim pristojne organe.



SPOŠTUJEM SEBE.

POZNAM SVOJE ZMOŽNOSTI IN JIH  
UPOŠTEVAM.
Obisk narave načrtujem in prilagajam trenutnim vre
menskim pogojem, svojemu znanju, zmožnostim in 
sposobnostim. Izvedem ga tako, da bom v njem uži
val in hkrati spoštoval naravo in njene prebivalce. Po
skrbim za svojo varnost in varnost drugih.

SEM USTREZNO 
OPREMLJEN.
Imam ustrezno obutev, 
obleko in ostalo opremo 
za načrtovani obisk na
rave ter dovolj hrane in 
pijače z nekaj rezerve. 

NARAVO OBISKUJEM, KER JE TO  
DOBRO ZAME.
Naravo obiskujem, ker je to dobro za moje zdravje in 
dobro počutje. Obisk narave in rekreacija v njej kre
pita telo in duha. Ko sem na obisku v naravi, spozna
vam sebe in naravo ter se od nje učim.



SPOŠTUJEM DRUGE.

POZDRAVLJAM.
Običaj je, da se v naravi pozdravljamo. Pozdrav je 
priložnost za komunikacijo z domačini in med
sebojno izmenjavo informacij med obiskovalci.

DAJEM PREDNOST ŠIBKEJŠIM.
Na poteh dajem prednost šibkejšim od sebe. V zavetiščih dajem 
prednost tistim, ki zavetje bolj potrebujejo. V prometu in na večna

menskih poteh ima prednost pešec pred kole
sarjem in motornimi vozili, kolesar pred motor
nimi vozili. Na vodi imajo plavalci in potapljači 
prednost pred plovili, premikajoče se plovi
lo se umakne stoječemu, manjše plovilo se 
umakne večjemu.

SKRBIM ZA VARNOST.
S svojim znanjem, védenjem in spremlja
njem razmer ostalim pomagam po svojih 
zmožnostih, ne da bi ogrožal svojo var
nost. V primeru nesreče pokličem 112 
in sledim navodilom.

PARKIRAM NA PARKIRIŠČIH.
Vozilo ustavljam in parkiram tako, da ne oviram 

drugih. Tudi če sem trenutno sam, zagoto
vim prehodnost stranskih vlak in poti ter  
omogočim parkiranje tudi drugim. 



SPOŠTUJEM LASTNINO.

TUJA LAST NI MOJA PRAVICA.
Na večini območij v Sloveniji se izvajata kmetijska in gozdarska 
dejavnost. Brez dovoljenja lastnika ne uporabljam zemljišč ali na

biram pridelkov, kot so sadje, kmetijski pri delki ali 
drva. Prav tako ne uporabljam lovskih opazovalnic 

in drugih zgradb. 
Vrata ograd paš
nikov zapiram za 
 seboj.

NE HODIM PO KMETIJSKIH  
POVRŠINAH.
Ne hodim po travnikih, njivah, vinogradih,  
sadovnjakih in blizu čebelnjakov.

 
IZOGIBAM SE DELOVIŠČEM.
Izognem se deloviščem na kmetijskih in goz

darskih površinah ter tako poskr
bim za varnost sebe in drugih. 

Na morju ne plujem v bližini 
ribogojnic, gojilnic školjk in 

ribiških ladij med delom.



SPOŠTUJEM LOKALNO  
SKUPNOST.

SPOZNAVAM IN UPOŠTEVAM 
LOKALNE OBIČAJE.
Pri svojem obisku spoznavam lokalne obi
čaje, jih spoštujem in upoštevam.

 
SPOZNAVAM IN UPORABLJAM 

LOKALNA IMENA.
Kulturna krajina, ki jo obiskujem, je rezultat 

tradicionalne rabe prostora, kar se odraža 
tudi v imenih krajev in območij. Prispe

vam k ohranjanju poimenovanj in razu
mevanju krajine, tako da jih spoznavam 
in uporabljam. 

KUPUJEM LOKALNO.
Lokalno skupnost podpiram tako, da 
kupujem lokalne izdelke in upo
rabljam lokalne storitve. Na tak na
čin pomagam tudi pri ohranjanju 
krajine in narave. 



Slovenija leži na stiku med alpsko, sredozemsko in celinsko regijo 
Evrope, zato je njena narava raznolika in lepa. S sistemskim varstvom 
in izvajanjem številnih aktivnosti želimo zagotoviti, da bi sedanje ge
neracije, ki živijo na tem prostoru, izboljšale svoj odnos do narave in 
jo posledično ohranjale. Več kot tri četrtine zemljišč je v zasebni lasti, 
a je vsem dovoljen spoštljiv obisk gozdov, rek, gora in morja ter upo
raba poti. Podajanje v naravo na oddih in rekreacijo ima na območju 
Slovenije dolgo tradicijo, za dober zgled pa skrbi vrsta organizacij. 

Obiskovanje narave in uživanje njenih dobrobiti je vse bolj priljubljeno. 
Domačim se pridružujejo tuji obiskovalci, prav tako se povečuje ponudba 
za tiste, ki aktivno preživljajo svoj prosti čas v naravi. Da bi naravo in njene 
dobrobiti ohranili za nas in prihodnje rodove, se je treba močno potruditi.

Zapisani kodeks predstavlja usmeritve, ki spoštujejo zakonodajo ter 
temeljijo na tradiciji in ravnanjih, izoblikovanih skozi čas. Usmeritve 
so zapisane splošno in poljudno, tako da jih lahko uporablja vsak. 

SPOŠTUJEM NARAVO.
NE PUŠČAM SLEDI.
Odpadke, tudi biološke in še posebej nevarne, odnesem s seboj in od
ložim v za to namenjene smetnjake ali na urejeno zbirališče. Nikoli jih 
ne puščam ali odlagam v naravo. Kurim le 
na ustrezno pripravljenih kuriščih in ogenj 
pred odhodom popolnoma pogasim 
ter pospravim. V času velike požar
ne ogroženosti upoštevam prepo
ved in ognja sploh ne zanetim. 

HODIM PO POTEH.
Po poteh hodim zaradi zmanjšanega vpli
va na naravo in svoje varnosti. Z motorni
mi vozili in kolesi se vozim po zanje na

menjenih cestah in poteh ter pri tem 
upoštevam omejitve in prepoved vožnje 

v naravnem okolju ter na zasebnih zemljiščih. 

SPOZNAVAM NARAVO IN PRISPEVAM K 
NJENEMU OHRANJANJU. 
Pozanimam se o naravnih vrednotah ter varovanih in zavarovanih ob
močjih, pravila upoštevam pri obisku v naravi. Rastline in živali samo 
opazujem in jih ne poškodujem, vznemirjam ali vzamem iz njihovega 
naravnega okolja. Rastline, gobe, gozdne plodove in mah nabiram, 
kjer in kot je dovoljeno. Lov in ribolov izvajam v skladu s pravili. Ne 
vstopam v gozdne rezervate in mirne cone v gozdovih 
in zavarovanih območjih. Sploh pa ne posegam v brlo
ge, gnezda, gnezdišča, krmišča in zavarovana območja 
na morju. V naravo ne izpuščam hišnih ljubljenčkov in 
rastlin ter tujerodnih in invazivnih živali in rastlin, niti jih 
ne prenašam z enega na drug kraj.

ŽIVALI OPOZARJAM NA SVOJO PRISOTNOST, 
VENDAR JIH PRI TEM NE  VZNEMIRJAM.

Z govorjenjem živali opozarjam na svojo prisotnost, 
da se lahko umaknejo. Živalim se ne približu

jem in jih ne hranim. Psa imam 
pod nadzorom. Ne 
povzročam nepo

trebnega hrupa in 
spoštujem pravico do 

miru v naravi.

SEM ZGLED DRUGIM. 
S spoštljivim odnosom do narave, s širjenjem nara
vovarstvene zavesti in s podporo organizacijam, ki 

se ukvarjajo z ohranjanjem narave, sem zgled dru
gim. Ravnam v skladu s pravili in zakoni ohranjanja na

rave ter o morebitnih kršitvah obvestim pristojne organe.

SPOŠTUJEM SEBE.
POZNAM SVOJE ZMOŽNOSTI IN JIH 
UPOŠTEVAM.
Obisk narave načrtujem in prilagajam trenutnim vremen
skim pogojem, svojemu znanju, zmožnostim in sposob
nostim. Izvedem ga tako, da bom v njem užival in hkrati 
spoštoval naravo in njene prebivalce. Poskrbim za svojo 
varnost in varnost drugih.

SEM USTREZNO 
OPREMLJEN.
Imam ustrezno obutev, obleko in ostalo 
opremo za načrtovani obisk narave ter 

dovolj hrane in pijače z nekaj rezerve. 

 
NARAVO OBISKUJEM, KER JE TO 
DOBRO ZAME.
Naravo obiskujem, ker je to dobro za moje zdravje in 
dobro počutje. Obisk narave in rekreacija v njej krepita 
telo in duha. Ko sem na obisku v naravi, spoznavam 
sebe in naravo ter se od nje učim.

SPOŠTUJEM DRUGE.
POZDRAVLJAM.

Običaj je, da se v naravi pozdravljamo. Pozdrav je 
priložnost za komunikacijo z domačini in med
sebojno izmenjavo informacij med obiskovalci. 
 

DAJEM PREDNOST ŠIBKEJŠIM.
Na poteh dajem prednost šibkejšim od sebe. V zavetiščih dajem pred
nost tistim, ki zavetje bolj potrebujejo. V prometu in na večnamenskih 
poteh ima prednost pešec pred kole
sarjem in motornimi vozili, kolesar pred 
motornimi vozili. Na vodi imajo plavalci 
in potapljači prednost pred plovili, pre
mikajoče se plovilo se umakne stoječe
mu, manjše plovilo se umakne večjemu.

SKRBIM ZA VARNOST.
S svojim znanjem, védenjem in spremljanjem razmer ostalim poma
gam po svojih zmožnostih, ne da bi ogrožal svojo varnost. V prime

ru nesreče pokličem 112 in sledim 
navodilom.

PARKIRAM NA PARKIRIŠČIH.
Vozilo ustavljam in parkiram tako, da ne oviram dru

gih. Tudi če sem trenutno sam, zagoto
vim prehodnost stranskih vlak in poti ter  
omogočim parkiranje tudi drugim. 

SPOŠTUJEM LASTNINO.
TUJA LAST NI MOJA PRAVICA.
Na večini območij v Sloveniji se izvajata kmetijska in gozdarska de
javnost. Brez dovoljenja lastnika ne uporabljam zemljišč ali nabiram 
pridelkov, kot so sadje, kmetijski pridelki ali drva. Prav tako ne upo

rabljam lovskih opazovalnic in drugih zgradb. 
Vrata ograd pašnikov zapiram za seboj.

NE HODIM PO KMETIJSKIH 
POVRŠINAH.
Ne hodim po travnikih, njivah, vinogradih, 
sadovnjakih in blizu čebelnjakov.

IZOGIBAM SE DELOVIŠČEM.
Izognem se deloviščem na kmetijskih in 
gozdarskih površinah ter tako poskrbim za 
varnost sebe in drugih. Na morju ne plujem 

v bližini ribogojnic, gojil
nic školjk in ribiških la

dij med delom. 

SPOŠTUJEM LOKALNO 
SKUPNOST.
SPOZNAVAM IN UPOŠTE-
VAM LOKALNE OBIČAJE.
Pri svojem obisku spoznavam lokalne 
običaje, jih spoštujem in upoštevam.

SPOZNAVAM IN UPORAB-
LJAM LOKALNA IMENA.

Kulturna krajina, ki jo obiskujem, je rezul
tat tradicionalne rabe prostora, kar se 

odraža tudi v imenih krajev in obmo
čij. Prispevam k ohranjanju poime

novanj in razumevanju krajine, tako 
da jih spoznavam in uporabljam. 

KUPUJEM LOKALNO.
Lokalno skupnost podpiram tako, 
da kupujem lokalne izdelke in 
uporabljam lokalne storitve. 
Na tak način pomagam tudi 
pri ohranjanju krajine in 
narave.


