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ETIČNI KODEKS LICENCIRANIH SODNIKOV GOLFA 

Stran : 1 

 
Predsedstvo Golf zveze Slovenije  na 7. seji predsedstva dne  30. marca 2010 na predlog 
Komisije za pravila golfa, z dne  19. 2. 2010 sprejelo naslednji  
 

 
ETIČNI KODEKS 

sodnikov golfa z licenco GZS (v nadaljevanju sodnik) 
 
 
Sodnik oblikuje svojo osebnost v skladu s splošno veljavnimi etičnimi načeli. Njegove 
strokovne odločitve in ravnanje izhajajo izključno iz spoštovanja igre in Pravil golfa. 
Sodnik nenehno izpopolnjuje svoje strokovno znanje in ustvarjalno prispeva k razvoju 
sodniške stroke in njene dejavnosti. Zaveda se pripadnosti sodniški stroki in s svojim 
strokovnim delom prispeva k utrjevanju njenega ugleda in kolektivnega duha. 
 
Pri svojem delu upošteva navodila vodje tekmovalne komisije in se ravna po  »Napotkih 
za delo sodnikov z licenco GZS«. Ob izrekanju razsodb je umirjen in spoštljiv do igralcev. 
O razsodbah in eventuelnih sporih s tekmovalci vedno  poroča vodji tekmovanja.  
 
Sodnik, ki nastopa na tekmovanju kot tekmovalec, se ne izpostavlja kot sodnik in 
prepušča reševanje eventuelnih sporov tekmovalni komisiji. 
 
Sodnik daje podporo svojim sodniškim kolegom in spoštuje njihovo strokovno znanje. 
Sodnik si prizadeva dosegati cilje GZS in nesporazume rešuje v odkritem in 
enakopravnem dialogu v njej sami. V javnosti je do zveze lojalen in s svojim delovanjem 
prispeva k njenemu ugledu. Sodnik ne omalovažuje dela organov GZS. 
 
Sodnik (razen na uradnih sestankih svoje sodniške organizacije) ne ocenjuje dela 
trenerjev, igralcev in kolegov sodnikov.  
 
Sodnik ne sme delati reklame zase in iskati osebne publicitete,  predvsem ne na račun 
svojih kolegov. Svojo kakovost pokaže s sojenjem in z delom v organih GZS. 
 
Odgovornost  sodnikov za kršenje določb tega etičnega kodeksa ugotavlja Komisija za 
pravila golfa pri GZS in mu lahko izreče opomin.  
 
O ponovni kršitvi pa razpravlja Disciplinska komisija GZS, ki lahko sodniku  tudi odvzame 
licenco ali prepove ponovno opravljati licenco. 
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V Ljubljani,  30. marec 2010 
 
 
 


