Na podlagi 20. člena Statuta kegljaškega društva KRKA Novo mesto z dne, 4.6.2014, je
občni zbor na rednem zasedanju dne, 25.04.2019, sprejel:

KODEKS ETIKE IN MORALE
KEGLJAŠKEGA DRUŠTVA KRKA NOVO
MESTO
1. člen
Etični kodeks kegljaškega društva Krka Novo mesto je kodeks obnašanja in ravnanja,
ki postavlja standarde vedenja, poudarja skupne vrednote, nudi nevtralni okvir za
reševanje konfliktov in je hkrati podlaga za izključitev tistega, ki se zapisanih načel ne
drži, jih ne spoštuje. Etični kodeks je namenjen spodbujanju moralne in etične drže
članov, ter urejanju odnosov med njimi.
Etični kodeks vsebuje temeljna načela in vrednote, ki opredeljujejo vedenje članov v
odnosu do drugih športnih ekip, navijačev, pokroviteljev in širšega družbenega okolja.
Opredeljuje tudi odnos do dela in delovnega okolja, osebne in skupne moralne norme,
običaje in rituale.
Etični kodeks velja za vse člane društva, ne glede na kraj izvajanja društvene aktivnosti.
2. člen (STANDARDI VEDENJA)
Član-ica kegljaškega društva Krka Novo mesto si mora po svojih najboljših močeh
prizadevati in tudi delovati tako:
1. da ohranja pozitiven lik osebnosti člana-ice društva s tem:
a.) da njegovi odnosi temeljijo na medsebojnem spoštovanju in solidarni pomoči,
kolegialnosti, strpnosti, iskrenosti, poštenosti, medsebojnem zaupanju nenasilnem
komuniciranju, dostojanstvu in pravilih fair playa.
Izključujoč dejanja poniževanja, podcenjevanja, zapostavljanja, šovinizma,
šikaniranja, psihičnega nasilja, spolnega nadlegovanja ipd.
b.) da se zgledno vede v javnosti v skladu z bontonom - pravili lepega vedenja
c.) da njegovi odnosi niso žaljivi ali kako drugače škodijo ugledu društva ali
pokroviteljem-sponzorjem KD Krka Novo mesto
d.) da se izogiba nezdravim razvadam, kot so pitje alkoholnih pijač, kajenje z
zavračanjem vseh oblik uporabe nedovoljenih poživil.
e.) da častno zastopa kegljanje in KD Krka Novo mesto

f.) vaditelji naj zlasti pri delu z mladimi poleg strokovnega dela vključujejo tudi
pozitivno naravnan vzgojni vidik vadbe, ki pri vadečih zbuja kolektivni duh in
medsebojno spoštovanje kar pomeni, da doseganje čim višjih rezultatov ne predstavlja
edini cilj vadbe.
2. da skrbi za pravilen razvoj družabnega in športnega kegljanja na vzgojni ravni in si
še posebej prizadeva za širjenje kegljanja pri mladih.
3. da deluje v skladu s poslovno etiko in moralo tako, da varuje poslovne tajnosti
pravnih in fizičnih oseb, za katere opravlja strokovno-tehnična in organizacijska
opravila
4. da si prizadeva za osebni strokovni razvoj v kegljanju in se izpopolnjuje v okviru
kegljaških organizacij in KZS
5. da spoštuje Statut, splošne akte, pravilnike, poslovnike, pogodbe in druge akte, ter
sklepe organov, ki vodijo KD Krka Novo mesto.
3. člen (NAČELA ETIČNEGA KODEKSA)
A.) NAČELA ZA ŠPORTNIKE
1. Sodelujem, ker uživam v športu in vem, da zmaga ni vse!
2. Kegljanje je moja ljubezen, vendar se zavedam, da je na prvem mestu izobrazba!
3. Spoštujem svoje tekmece, saj brez njih ni športa!
4. Igram v skladu s pravili igre in v duhu fair playa!
5. S svojimi dejanji ne ogrožam tekmecev!
6. Tekmujem po svojih najboljših močeh!
7. Dostojno se obnašam tako ob zmagi kot ob porazu!
8. Spoštujem odločitve trenerjev, sodnikov in organizatorjev!
9. Obsojam uporabo nedovoljenih poživil!
10. Varujem čisto in naravno okolje!
11. Trudim se po svojih najboljših močeh!
12. Vedno igram po pravilih!
13. Posebej gojim in spoštujem prijateljstvo z svojimi soigralci-kami !
14. Posebej spoštujem vse starejše in dolgoletne igralce-ke društva !

15. Izogibam se prepirom !
16. Pohvalim dobre poteze vseh sodelujočih!
17. Priznam svoje napake!
18. Pazim kako se izražam!
19. Po zmagi ali porazu se rokujem s tekmecem!
20. Zabavam se – šport je igra!
21. Športniki smo prijatelji!
22. Širim ideje fair playa tudi na drugih področjih svojega življenja.

B.) NAČELA ZA TRENERJE
1. Imam spoštljiv in nepristranski odnos do vseh otrok.
2. S svojim ravnanjem na treningih, na tekmah in izven igrišča sem otrokom vzor.
3. Vedno poskušam ohraniti nadzor nad samim seboj in svojimi ravnanji.
4. Pedagoška načela postavljam pred ali najmanj ob rezultatsko uspešnost!
5. Pri načrtovanju tekem in treningov upoštevam, da imajo vsi športniki tudi druge
interese in obveznosti.
6. Na tekmovanju zahtevam upoštevanje pravil in igranje v duhu fair playa!
7. Želim, da je igralčevo-igralkino doživetje športa pozitivno !
8. Ne glede na rezultat, vedno pohvalim vloženi trud in izpostavim dobre stvari!
9. Poskrbim, da vsi sodelujoči dobijo primeren igralni čas!
10. Skrbim za varnost pri športu in uporabljam igralkam primerne metode dela!
11. Imam pozitiven odnos na tekmah in spoštujem nasprotno ekipo.
12. Spoštujem sodnikove odločitve in to zahtevam tudi od igralcev-alk!
13. Spoštujem strokovno in človeško integriteto trenerja nasprotne ekipe in drugih
delavcev, ki sodelujejo na tekmah.
14. Postavim jasna pravila še dopustnega obnašanja in ukrepe ob kršitvi le-teh.

15. Sodelujem s starši v dobro vseh igralk!
C.) NAČELA ZA STARŠE (Veljajo predvsem za starše mlajših kategorij
igralk)
1. Otroka ne silim v šport!
2. Vem, da otrok sodeluje zaradi lastnega užitka in ne mojega!
3. Spodbujam otroka, da igra po pravilih in v duhu fair playa! Zagovarjam reševanje
konfliktov brez nasilja in sovražnosti!
4. Učim, da zmaga ni vse. Enako cenjeno je sodelovanje in vloženi trud!
5. Poskrbim, da se otrok počuti kot zmagovalec, če igra pošteno in po svojih najboljših
močeh!
6. Nikoli se ne posmehujem in ne vpijem na otroka, če napravi napako! Napake delamo
vsi! Popravljanje napak pa je del osebnostne rasti!
7. Otroci se najhitreje naučijo tisto, kar vidijo. Pohvalim dobre poteze vseh sodelujočih!
8. Ne spodbijam trenerjeve ali sodnikove avtoritete pred otrokom! Svoje nestrinjanje
izražam na dostojen način!
9. Podpiram prepoved verbalnih in fizičnih zlorab otrok v športu!
10. Pustim otroku, da si sam postavlja športne cilje in ga pri tem podpiram, hkrati pa
vztrajam pri šolski uspešnosti.
D.) NAČELA ZA VODSTVO KLUBA
1. Vsi igralci-ke imajo enake možnosti sodelovanja, ne glede na njihove sposobnosti!
2. Šport otrok in mladine ni sredstvo za zabavo gledalcev!
3. Šport otrok, mladine in starejših je vrsta igre in to tudi omogočam!
4. Skrbim za primernost in varnost športnega prizorišča!
5. Pravila in tekmovalne zahteve prilagodim igralkini razvojni stopnji in sposobnostim!
6. Vsem sodelujočim podelim enake nagrade ali priznanja!
7. Spodbujam trenerje in sodnike, da delujejo vzgojno!
8. Navijanje gledalcev naj bo pozitivno naravnano in namenjeno vsem igralkam!

4. člen
Hujše kršenje določil tega Kodeksa etike in morale je pod pogoji in v skladu z določili
Disciplinskega pravilnika KD Krka Novo mesto podvrženo disciplinski odgovornosti in
izreku disciplinskih ukrepov.
5. člen
Ta Kodeks delovanja članov društva je splošni akt KD Krka Novo mesto, kateri je bil
sprejet na občnem zboru dne, 25.04.2019 in začne veljati naslednji dan po sprejemu.

Franc Kos
Predsednik KD KRKA Novo mesto

