Skladno s 34. členom statuta Društva barmanov Slovenije je izvršni odbor društva
dne 11.1. 2012 sprejel naslednji

VEDENJSKI KODEKS
Društva barmanov Slovenije
1.
Vedenjski kodeks je zapis pravil in načel, po katerih se ravnajo člani DRUŠTVA
BARMANOV SLOVENIJE ( v nadaljevanju. DBS ) pri opravljanju svojega strokovnega dela
za društvo, ki ga določa statut društva.
V tem pravilniku se določajo disciplinski prekrški, odgovornost za te prekrške, postopek za
ugotavljanje prekrškov in izrekanje disciplinskih ukrepov za člane društva, ki delujejo v
okviru DBS.
2.
Ta pravilnik se uporablja za vse člane DBS, ne glede na položaj, ki ga imajo posamezni člani
v društvu.
Vsi, ki v društvu opravljajo določene funkcije in naloge, ki zastopajo društvo in državo na
državnih, mednarodnih in svetovnih tekmovanjih barmanov, so njihove pravice in dolžnosti
izenačene, še posebej, če gre za disciplinsko odgovornost.
3.
Vsak član DBS mora spoštovati splošna pravila in načela o vedenju, skrbeti za svojo osebno
čast in spoštovanje, ker bo le tako branil tudi čast ostalih članov društva in društva samega.
Disciplinska odgovornost po tem pravilniku velja za neprimerno vedenje na ozemlju
Republike Slovenije in zunaj njenih meja.
4.
Disciplinska komisija je po tem pravilniku pristojna za ugotavljanje prekrškov, ki jih storijo
člani DBS.
Kadar član DBS v javnosti zastopa društvo tako doma kot v tujini (razna tekmovanja, predstavitve,
predavanja, promocije pijač, sodelovanje s podjetji v javnosti, obnašanje v javnosti in podobnih
manifestacijah), mora nositi društveno uniformo z znakom društva.
Društvena uniforma: temno moder suknjič, svetlo sive hlače, bela srajca, društvena kravata.
Nedostojno obnašanje v javnosti, kršenje disciplinske odgovornosti na prireditvah in
podobnih manifestacijah se ravno tako šteje kot nespoštovanje tega določila in kršitev
kodeksa.
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5.
Člani DBS ne smejo opravljati poslov, ki niso združljivi z etiko društva in stroke (človeško
hotenje in ravnanje z vidika dobrega in zlega) v širšem pogledu (nepooblaščeno komercialno
udejstvovanje, nastopanje s proizvajalci v imenu društva za svoje koristi in podobno).
Kot kršitve se štejejo tudi kršitev pravilnika o vedenjskem kodeksu DBS, pravil razpisov
tekmovanj, malomarno ali nevestno izvajanje zaupanih nalog, povzročanje nereda v javnih
prostorih, tekmovanjih, neupoštevanje hišnega reda.
Sprejemanje odločitev na svojo pest kljub dogovorom in sklepom organov DBS, kazniva
dejanja in prekrški v zvezi z udeležbo na akcijah DBS, neizpolnjevanje obveznosti do DBS in
druga nečastna dejanja.
6.
Strokovno izpopolnjevanje v stroki v ožjem pomenu, kot gastronomije v celoti sodijo med
temeljna načela obveznosti vsakega člana društva.
Prav tako sodi med temeljna načela tudi prenašanje znanja na mlajše in kolegijalni odnos do
ostalih članov društva.
7.
Na tekmovanjih morajo vladati kolegijalni odnosi, medsebojna solidarnost in pomoč, ki pa ne
smejo škodovati strokovnosti in splošni kakovosti, ki se od prireditve pričakuje.
Vsako omalovaževanje, podcenjevanje in žaljenje članov DBS, se šteje za kršenje kodeksa.
8.
Prav tako je kršitev kodeksa, če se član društva omalovažujoče, žaljivo ali na kakšen drug
neprimeren način izraža o posameznem proizvajalcu ali njegovem proizvodu, oziroma
škoduje ugledu DBS.
9.
Če bo vsak član še na svojem delovnem mestu spoštoval določila tega kodeksa, bo nedvomno
tudi v svojem podjetju pripomogel k večji afirmaciji DBS, barmanskega poklica, na katerega
bo lahko upravičeno ponosen.
Člani Društva barmanov Slovenije morajo spoštovati napotke IO DBS.
Kršenje tega vedenjskega kodeksa pomeni, da član zavrača društvena pravila, ki so temelj
vsakega uspešnega društva, zavrača članstvo.
Disciplinska komisija DBS bo obravnavala posamezne primere.

Predsednik DBS
Aleš Ogrin
Vrhnika, dne 11. januarja 2012
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