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KODEKS OBNAŠANJA STARŠEV VATERPOLO KLUBA 

LJUBLJANA SLOVAN  
 

❖ Za otroke in starše šport predstavlja socialno aktivnost, ki vpliva na otrokovo odraščanje in močno 

vpliva na njegovo osebnost in ga hkrati pripravi na sprejemanje odgovornosti v odraslem svetu. 

❖ Šport je za otroke pozitivna aktivnost, ki nudi otroku, da se v danem prostoru uči za življenje in se 

hkrati zabava in pridobiva pozitivne izkušnje. 

❖ Redno izobraževanje je največji doprinos športnikom v realnem življenju. Potrebno jih je naučiti 

točnosti, odgovornosti in pozitivne naravnanosti. 

❖ Otroci se največ naučijo iz primera, oziroma vzora. Zato se moramo obnašati pozitivno in promovirati 

dobro športno obnašanje.  

❖ Če nekaj želimo od otrok, moramo biti tudi sami takšni.  

❖ Moj otrok je v športu zaradi sebe in ne zaradi starševskega zadovoljstva. 

❖ Vzpodbujajte otroke, naj se redno udeležujejo treningov, ampak jih ne silite. 

❖ Spoštujte trud otroka na treningih in ne samo njegove zmage na tekmah.  

❖ Učite svoje otroke, da je trud in timsko delo pomembnejše kot sama zmaga, tako da se nikoli ne bodo 

počutili kot poraženci. Učijo naj se iz porazov in zmag. 

❖ Potrudite se, da s pozitivnimi komentarji spodbujate njegovo ukvarjanje s športom. 

❖ Povejte otrokom, da je timsko delo zelo pomembno. 

❖ Vaš cilj je, da spodbujate celotno ekipo in otroka samega. 

❖ Potrudite se, da se bo vaš otrok počutil kot zmagovalec, spodbujajte ga k pošteni igri, k lepemu 

obnašanju in k vloženemu trudu. 

❖ Upoštevajte, da je vloga glavnega trenerja izobraževanje in hkrati tudi, da iz vsakega otroka izvleče 

njegov maksimalni potencial.  

❖ Ne vmešavajte se v delo trenerjev. 

❖ Bodite realni v svojih pričakovanjih. 

❖ Obnašajte se športno na tekmah in turnirjih. 

❖ Ne žalite nasprotnika, sodnikov, drugih staršev in trenerjev. 

❖ Ne derite se na tekmah na otroke in druge obiskovalce, pustite trenerju, da vodi tekmo in svoje 

otroke, da zbrano igrajo in sodelujejo. 

❖ Navijajte tudi za druge otroke in ne samo za svoje. 

❖ Dajajte podporo pravim stvarem. Zabavajte se, smejte in sodelujte. 
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❖ Upoštevajte pravilo, da otrok trenira, trener ga trenira, sodnik sodi in starš uživa !!!  

 

 

!!! UŽIVAJMO V ŠPORTU !!! 


