Na podlagi 7. člena Statuta društva Slovensko združenje za Chenjiagou taijiquan z
dne 12.3.2016 je Zbor članov društva na zboru dne 28.1.2017 sprejel

ETIČNI KODEKS
Slovenskega združenja za Chenjiagou taijiquan

1. Uvodne določbe
Dokument se nanaša na društvo Slovensko združenje za Chenjiagou taijiquan (v
nadaljevanju: društvo).
Ta etični kodeks odraža in uveljavlja načela, v skladu s katerimi ravnajo člani društva
in društvo. Njegov namen je podati jasno vodilo v zvezi s pravnimi pravili in etičnimi
zahtevami, ki zavezujejo vse člane društva.
Društvo je zavezano slediti zavezujočim pravnim pravilom ter svojim notranjim
pravilom in postopkom.
Z vsebino kodeksa so seznanjeni vsi člani društva.

2. Načela etičnega kodeksa
Načela etičnega kodeksa predstavljajo temeljne vrednote društva, v skladu s katerimi
so dolžni ravnati vsi člani društva.

Bodi ponižen,
zavzeto treniraj in
ne kritiziraj drugih.
»Chen Xiaoxing«

Vse kitajske borilne veščine Wushu 武 术

izpostavljajo upoštevanje etičnega in

moralnega kodeksa Wu De 武 德 kot integralno in nepogrešljivo kultivacijo
posameznikovega duha. Oporne točke kodeksa usmerjajo bojevnika v vsakdanjem
življenju, v dvoboju, v odnosu do drugega kot tudi v odnosu do družbe. Wu De 武德
je osnovan na idejah konfucianizma in Sunzi-jeve Umetnosti vojne (孙 子 ： 孙 子 兵 法 ).
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Tudi družina Chen je tekom stoletij razvila lasten moralni kodeks Men Gui 门 规 , ki se
je prenašal iz roda v rod v več sklopih, in ga najdete v celoti na spletni strani
Slovenskega združenja za Chenjiagou taijiquan.

3. Varovanje zasebnosti in zaupnosti
Društvo je dolžno ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
Osebne podatke je dopustno zbirati in obdelovati le v skladu z namenom, cilji in
dejavnostjo društva.

4. Konflikt interesov
Člani društva se morajo izogibati položaju, ki lahko privede do navzkrižja interesov.
Če to ni mogoče, so dolžni navzkrižje interesov razkriti predsedniku društva ali
nadzornemu odboru društva.
Vsi člani društva so dolžni skrbeti, da njihovi osebni interesi ne pridejo v konflikt z
interesom društva.
Odločitve v zvezi s sklepanjem pogodb z dobavitelji morajo biti utemeljene le na
osnovi konkurenčnosti ponudbe posameznega dobavitelja.
Člani društva se ne smejo ukvarjati s kakršnokoli pridobitno dejavnostjo, ki bi lahko
vodila do konflikta interesov z društvom.

5. Pranje denarja
Vsi člani društva so dolžni skrbeti, da se društvo ne zlorabi za namen pranja denarja
ali za druge protipravne namene. V ta namen so dolžni spoštovati vsa notranja
pravila in postopke, namenjene preprečevanju pranja denarja, ter spoštovati
zakonodajo s tega področja.
Dolžnost preprečevanja pranja denarja vključuje obveznost, da upravni odbor pred
sklenitvijo posla oziroma izvedbo kakršnekoli transakcije pridobi dovolj informacij o
stranki oziroma poslovnem partnerju, njegovem poslovnem okolju in namenu posla
oziroma transakcije.
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6. Razmerja med in z deležniki društva

Društvo razvija prijateljske odnose med svojimi člani in zunanjimi deležniki, ob
upoštevanju načel enakopravnosti, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih
človekovih svoboščin ne glede na raso, spol, jezik in vero.
Društvo se zavzema za pošteno in odprto poslovanje s svojimi deležniki. Prizadeva
si, da članom in drugim poslovnim partnerjem ponuja najboljši možen nasvet in jim
nudi vse informacije, potrebne za odločitev v njihovem interesu.
Društvo ne sme niti s svojimi izjavami niti z drugimi ravnanji zavajati notranjih in
zunanjih deležnikov društva.

7. Odnosi z javnostmi
Vsa poročila in drugi pisni dokumenti morajo biti pravilni, popolni in resnični, ne glede
na to, ali so namenjeni internim ali zunanjim javnostim. To pravilo je potrebno
upoštevati s posebno skrbnostjo v zvezi s pripravo računovodskih izkazov in drugih
poročil o razvoju poslovanja ter finančnem položaju društva.
Z mediji lahko komunicira le predsednik društva ali za to pooblaščeni član društva.
Če člani društva javno in brez ustreznega pooblastila nastopajo na način, da bi lahko
javnost domnevala, da nastopajo kot predstavniki društva, so dolžni pojasniti, da
nastopajo kot posamezniki.
Z nadzornimi in drugimi državnimi organi lahko komunicira le predsednik društva ali
pooblaščena oseba znotraj društva.

8. Varovanje sredstev društva
Sredstva društva vključujejo poleg opredmetenih sredstev tudi neopredmetena
sredstva, kot so informacije, znanje ter zamisli članov društva (na primer objavljeni
strokovni teksti s področja taijiquana, plani glede javnega delovanja društva delavnice, javni nastopi, inovativni prostopi pri promociji; plani za pridobivanje
sredstev skozi razpise RS ali EU, itd.) .
Vsak član društva je dolžan varovati vsa sredstva društva in jih uporabljati le za
dopustne poslovne namene. Uporaba sredstev društva za protipravne namene je
prepovedana. Člani društva so dolžni spoštovati interna pravila uporabe sredstev
društva, vključno z uporabo sredstev društva v zasebne namene.
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Pomembna pravila v zvezi s sredstvi družbe, ki jih vsebujejo zakoni, pravilniki, in
drugi akti, ki se nanašajo na varnost in zdravje pri delu, varovanje informacij,
podatkov ter podobno, morajo upoštevati vsi člani društva.
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9. Kršitve kodeksa

Vsak član društva je dolžan ravnati v skladu s tem kodeksom. Upravni odbor društva
je dolžan poskrbeti, da se člani z njegovo vsebino seznanijo in da v skladu z
njegovimi načeli in pravili tudi ravnajo.

Člani društva, ki se seznanijo s pomembno kršitvijo tega kodeksa ali drugih
zavezujočih pravil, so dolžni o kršitvi poročati predsedniku društva in nadzornemu
odboru društva. Namen poročila o kršitvi je omogočiti društvu, da se pravočasno
odzove na nepravilnosti ter jih tudi pravočasno odpravi.
Vsako poročilo o nepravilnosti se bo obravnavalo z najvišjo stopnjo zaupnosti za
člana.
Društvo se zavezuje, da bo poleg zaupnosti varoval vse pomembne interese
posameznika, ki v dobri veri poroča o nepravilnostih.
Prav tako lahko člani društva predsedniku društva ali nadzornemu odboru društva
poročajo o kakršnemkoli ravnanju, poslu ali transakciji, ki lahko škoduje ugledu
društva ali predstavlja uresničitev kakšnega drugega operativnega tveganja.
V primeru poročila o nepravilnosti, bo predsednik društva ali nadzorni odbor društva
preučil resnost in preiskal domnevno nepravilnost. Pri preiskavi nepravilnosti lahko
zaprosi za pomoč druge ustrezne osebe, vendar mora pred tem poskrbeti za
ustrezno varovanje zaupnosti.
Zoper kršitelje kodeksa bo društvo ustrezno ukrepalo glede na resnost kršitve.

10. Končna določba

Etični kodeks začne veljati, ko ga sprejme zbor članov in se uporablja od
_______dalje.

Ljubljana, dne

Predsednica:
Biljana Dušić, dr. med____________
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