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KODEKS 

delovanja v  
Športnem društvu Nogometni klub Kolpa  

 
Poleg veljavnega Hišnega reda, ki jih uporabljamo člani Športnega društva Nogometni klub Kolpa in 
zagotavljajo varnost uporabnikov, veljajo v klubu tudi naslednja pravila, ki prispevajo k boljšemu vzdušju, 
pozitivnemu razmišljanju in ugledu kluba: 
 

1. V klubskih prostorih ŠD NK Kolpa in na športnih objektih, ki jih koristimo se ne kadi, ne toči in ne 
prodaja alkoholnih pijač (izjema glede alkoholnih pijač so samo treningi ter tekmovanja, katerih 
organizatorji smo in še to pod točno določenimi pogoji). 

2. V času, ko so trenerji in ostali spremljevalci odgovorni za varnost nogometašev našega kluba, je 
konzumiranje alkohola in/ali drugih opojnih substanc nesprejemljivo, neodgovorno in škoduje ugledu 
društva. 

3. Klubski prostori so namenjeni urejanju administrativnih zadev, ki jih zahteva vodenje društva, 
dostopu do računalnika in interneta trenerjem v klubu za potrebe trenažnega procesa, uporabi za 
namene sej organov društva in druženju članov, njihovih staršev oz. zakonitih zastopnikov, sodnikov 
in ostalih sodelujočih pri organizaciji in izvedbi tekmovanj. V zasebne namene je prostore ŠD NK 
Kolpa mogoče uporabljati le ob izrecnem in izjemnem dovoljenju Upravnega odbora kluba. 

4. Vsi, ki so kakorkoli vključeni v delo kluba, spoštujejo Statut in druge splošne akte, vestno in 
odgovorno sprejemajo in izvršujejo sprejete zadolžitve in funkcije v društvu, izvršujejo sklepe 
organov društva in delujejo tako, da nikakor ne škodujejo ugledu društva. 

5. V društvu velja, da se vsi trudimo zagotoviti pozitivno klimo, spoštovanje, sodelovanje in dobre 
odnose na vseh relacijah. V primeru, ko to ni mogoče je glavno vodilo izogibanje konfliktom. 
Nasprotujoča si mnenja, interese, želje in stališča rešujemo na konstruktiven, razumen in trezen 
način. 

6. V klubu se trudimo, da sami sebe in predvsem naše otroke navajamo na ekološko usmerjene 
dejavnosti ter na športna, moralna in etična načela pravil Fair play. 

 

 

 

 
   Podzemelj, 21. 12. 2012                                                                   Športno društvo Nogometni klub Kolpa 
                                                                                                             Uprava kluba 

 

 

 


