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Na podlagi 31. člena Temeljnega akta Plavalnega kluba Kamnik, je bil na skupščini dne 28. 7. 2020 sprejet 
naslednji: 
 
 

KODEKS RAVNANJA PK KAMNIK 
 
 

I. NAMEN 
 

1. člen 
 
Kodeks ravnanja Plavalnega kluba Kamnik (v nadaljnjem besedilu: kluba)  predstavlja temeljna načela, ki 
opredeljujejo vedenje članov v odnosu do drugih tekmovalcev, trenerjev, plavalnih delavcev in sodnikov, 
navijačev, pokroviteljev in širšega družbenega okolja. Opredeljuje tudi odnos do dela in delovnega okolja, 
osebne in skupne moralne norme, običaje in rituale. 
 
Kodeks postavlja standarde vedenja in poudarja skupne vrednote za vse člane kluba, kot tudi njihove skrbnike, 
zakonite zastopnike, funkcionarje kluba, zaposlene v klubu, trenerje in strokovno osebje ( v nadaljevanju člani). 
 

II. SPLOŠNA NAČELA 
 

2. člen 
 
Od vseh članov kluba se pričakuje, da se bodo obnašali v skladu z naslednjimi splošnimi načeli: 
 

 spoštovati morajo pravice, dostojanstvo in vrednote vseh članov kluba ne glede na spol, raso, socialni status 
in vero; 

 vzdržati se morajo aktivnosti, ki veljajo za fizično, duševno, verbalno, spolno ali čustveno zlorabo, 
diskriminacijo ali izkoriščanje; 

 vzdržati se morajo vseh dejanj, s katerimi na kakršen koli način lahko prizadenejo druge; 

 upoštevajo splošna etična in moralna načela ter so pravični in pošteni v vseh dejanjih; 

 sprejmejo odgovornost za svoja dejanja. 
 
 

III. POSEBNA NAČELA 
 

3. člen 
 
NAČELA ZA ŠPORTNIKE: 
 

 Drži se pravil MOK, FINA-e, LEN-e in PZS. 

 Upoštevaj načela poštenega tekmovanja in vsa protidopinška pravila. 

 Živi športno življenje in ne uživaj in propagiraj drog, alkoholnih in tobačnih izdelkov. 

 Ne zamujaj, pozdravljaj, reci hvala. Bodi spoštljiv do vseh in ne kritiziraj. 

 Spoštuj in vzpodbujaj talentirane, potencialne in razvijajoče plavalce in bodi pozitiven zgled v svojih 
dejanjih vsem ostalim plavalcem. 

 Nikoli se ne kregaj in obračunavaj s sodniki na tekmovanju in osebjem na bazenu (nestrinjanje z 
odločitvami prenesi trenerju ali delegatu). 

 Obnašaj se športno in dostojanstveno tako pri porazu kot zmagi. 

 Do trenerja bodi odkrit in pošten glede bolezni, poškodb oziroma zmožnosti in volji izpolnjevanja 
zastavljenega programa. 



 

 

 

 

 Sodeluj pri pripravi bazena na treningih in tekmah, ki jih organizira klub. 

 Uporabljaj klubsko opremo na tekmovanjih. 

 S klubsko opremo in rekviziti ravnaj skrbno in jo vračaj na svoje mesto. 

 Svoje rekvizite in pripomočke pospravljaj za seboj (skrbi tudi za opremo soplavalcev). 

 Promoviraj svoj klub in plavanje. 

 Sodeluj s trenerjem in ostalimi plavalci iz svoje ali drugih skupin. 

 Drži se navodil trenerja in spoštuj njegove odločitve in napotke, ter se vzdrži komentarjev in kritik. 

 O vsaki kršitvi splošnih ali posebnih načel, ki si jih deležen sam, ali kdo od sotekmovalcev, si dolžan 
nemudoma obvestiti trenerja ali vodstvo kluba. 

 Pri organiziranih prevozih s strani kluba upoštevaj varnostne ukrepe za varno vožnjo. 
 

4. člen 
 
NAČELA ZA STARŠE: 
 

 Otroka spodbujaj in ne sili k športnemu udejstvovanju. 

 Vedi, da otrok sodeluje zaradi lastnega užitka in ne tvojega. 

 Spodbujaj otroka, da igra po pravilih in v duhu fair playa ter spoštuje trud sotekmovalcev. Zagovarjaj 
reševanje konfliktov brez nasilja in sovražnosti! 

 Otroka pouči, da spoštuje odločitve trenerja in sodnikov. 

 Uči, da zmaga ni vse. Enako cenjeno je sodelovanje in vloženi trud. 

 Poskrbi, da se otrok počuti kot zmagovalec, če igra pošteno in po svojih najboljših močeh. 

 Nikoli se ne posmehuj in ne vpij na otroka, če napravi napako. Napake delamo vsi. Popravljanje napak 
pa je del osebnostne rasti. 

 Otroci se najhitreje naučijo tisto, kar vidijo. Pohvali dobre poteze vseh sodelujočih. 

 Ne spodbijaj trenerjeve ali sodnikove avtoritete pred otrokom. Svoje nestrinjanje izrazi na dostojen 
način. 

 Podpiraj prepoved verbalnih in fizičnih zlorab otrok v športu. 

 Pusti otroku, da si sam postavlja športne cilje in ga pri tem podpiraj, hkrati pa vztrajaj pri šolski 
uspešnosti. 

 Poskrbi, da otrok pride na trening in tekmovanja pravočasno in s potrebno opremo. 

 Trenerja pravočasno obvesti, če bo otrok izostal s treninga ali tekmovanja. 

 Trenerja obvesti o vseh telesnih omejitvah ali boleznih, ki bi lahko vplivale na varnost njegovega otroka 
ali drugih otrok. 

 Spoštuj trenerja in drugo osebje, ki svoje delo in prosti čas namenja temu, da otroci lahko tekmujejo in 
jim pomagaj, če zaprosijo za pomoč. 

 Za svojega otroka pričakuj okolje brez drog, cigaret in alkohola ter se tudi sami vzdrži uporabe teh na 
športnih objektih, kot to določa športna zakonodaja. 

 
5. člen 

 
NAČELA ZA TRENERJA: 
 

 Imej spoštljiv in nepristranski odnos do vseh otrok. 

 Drži se pravil MOK, FINA-e, LEN-e in PZS. 

 Preprečuj uporabo dopinga in vse kršitve javi osebju kluba. 

 S svojim ravnanjem na treningih, na tekmah in izven igrišča bodi otrokom vzor. 

 Ne zamujaj. 

 Pedagoška načela postavljaj pred ali najmanj ob rezultatsko uspešnost. 

 Ne glede na rezultat, vedno pohvali vloženi trud in izpostavi dobre stvari. 

 Pomagaj plavalcem pri doseganju zastavljenih ciljev in pri oblikovanju ciljev upoštevaj talent, telesni 
razvoj, možnosti in prizadevanja vsakega posameznika. 

 Postavi jasna pravila še dopustnega obnašanja in ukrepe ob kršitvi le-teh. 

 Izkazuj spoštovanje in se strokovno obnašaj do vseh, vključno s tekmeci, sodniki, trenerji, ostalim 
osebjem, predstavniki medijev, starši in gledalci, ter zlasti spodbujaj plavalce k takemu obnašanju. 

 Ne dovoli, da predsodki in navzkrižje interesov vplivajo na objektivnost. 
 

6. člen 
 



 

 

 

 

NAČELA ZA FUNKCIONARJE KLUBA, ZAPOSLENE V KLUBU IN STROKOVNO OSEBJE. 
  

 Obnašati se morajo športno in to prenašati na vse člane in sodelavce kluba.  

 Spodbujajo trenerje, da delujejo vzgojno. 

 Skrbijo za primernost in varnost športnega prizorišča. 

 Varovati morajo zaupne podatke. 

 Nesoglasja morajo rešiti v čim krajšem času in v skladu s postopki. 

 Ne smejo dovoliti, da predsodki in navzkrižje interesov vplivajo na objektivnost. 
 
 

IV. PRITOŽBE GLEDE KRŠITVE KODEKSA 
 

7. člen 
 
Vsak član iz 1. člena tega kodeksa ravnanja ima pravico in dolžnost, da kršitelja načel ravnanja, ki so zapisana 
v kodeksu, opozori na kršitev ter ga v primeru hujše kršitve ali pa v primeru ponavljanja kršitev pisno prijavi 
organom kluba, kot je to opredeljeno v disciplinskem pravilniku. Kršitve se obravnavajo po postopku, ki je 
zapisan v pravilniku disciplinske komisije. 
 
 

V. KONČNE DOLOČBE 
 

8. člen 
 
Vsi člani kluba morajo biti seznanjeni s kodeksom ravnanja. 
Trenerji morajo tekmovalce in starše seznaniti z določbami tega kodeksa.. Kodeks ravnanja članov kluba mora 
biti objavljen na spletni strani kluba. 
 

9. člen 
 
V primeru nerazumevanja ali nejasnosti posamezne vsebine tega kodeksa je za pojasnitev pristojen IO kluba. 
 

10.  člen  
 
Ta Kodeks stopi v veljavo na dan sprejetja. 
 
 
 
Kamnik, dne 28. 7. 2020       Predsednica 
 

Anita Berlisk 
  
 


