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Izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije (v nadaljevanju: IO) z namenom vzpodbuditi in ohraniti 

visoko strokovnost ter moralne in etične standarde članov vodstva ter amaterskih, profesionalnih in 

pogodbenih sodelavcev vodstva Smučarske zveze Slovenije (v nadaljevanju: SZS), zlasti 

predsednika in podpredsednika SZS, članov IO, direktorja SZS, poslovnih direktorjev, vseh 

drugih uslužbencev, tekmovalcev in ostalih fizičnih ter  pravnih oseb, ki na kakršnikoli drugi pravni 

podlagi delujejo v imenu SZS, sprejme naslednji 

 

 

ETIČNI KODEKS 

SMUČARSKE ZVEZE SLOVENIJE 

 

1.       Uvodne določbe 

 

1.1. Kodeks predstavlja celoto temeljnih etičnih načel, katerih namen je vzpostaviti in 

ohranjati visoke strokovne in etične standarde članov SZS. 

 

1.2. Kodeks temelji na načelih etike in morale ter je sestavljen v skladu s predpisi SZS in 

veljavno zakonodajo Republike Slovenije in Evropske unije ter Etičnimi pravili 

Mednarodnega olimpijskega komiteja, FIS in IBU. 

 

1.3. Kodeks zavezuje člane vodstva ter amaterske, profesionalne In pogodbene sodelavce 

vodstva SZS, zlasti predsednika in podpredsednika SZS, člane IO, direktorja SZS, 

poslovne direktorje, tekmovalce, vse druge uslužbence in ostale fizične ter  pravne osebe, 

ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi delujejo v imenu SZS (v nadaljnjem tekstu —

zavezanci etičnega kodeksa).  

 

1.4. Vsak zavezanec se prostovoljno in moralno zavezuje, da bo ravnal v skladu s tem 

kodeksom.  

 

1.5. Etični kodeks je objavljen in dostopen na spletni strani SZS. 

 

1.6. Funkcionarji SZS ne morejo in ne smejo prijemati plačila za svoje delo, upravičeni pa so do 

povrnitve materialnih stroškov v skladu s sklepi IO. 
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2.       Načela 

 

2.1. Zavezanci etičnega kodeksa se morajo zavedati pomena svoje funkcije in sočasno 

obveznosti in odgovornosti, izhajajočih iz nje. 

 

2.2. Zavezanci etičnega kodeksa morajo delovati v skladu s temeljnimi vrednotami 

človekovega življenja, spoštovati dostojanstvo vsakega posameznika ne glede na raso, 

narodnost, spol, politično, versko in drugo pripadnost ter si prizadevati svoje obveznosti 

opravljati učinkovito, motivirano, vestno in pošteno. 

 

2.3. Zavezanci etičnega kodeksa se zavezujejo, da se bodo dosledno borili proti uporabi 

dopinških sredstev in spoštovali Protidopinški zakonik Mednarodne protidopinške agencije 

(WADA) ter svojih funkcij in nalog v okviru SZS ne bodo opravljali pod vplivom alkohola ali 

drugih prepovedanih substanc.  

 

2.4. Zavezanci etičnega kodeksa morajo s svojim ravnanjem podpirati in izpolnjevati 

namene in cilje delovanja ter temeljne cilje in naloge SZS v skladu z njenim Statutom ter se 

v vseh pogledih vzdržati vsega, kar bi bilo lahko škodljivo za izpolnitev teh namenov in 

ciljev. 

 

2.5. Pri opravljanju svojih dolžnosti zavezanci etičnega kodeksa ne smejo zlorabljati svojega 

položaja, še posebej ne smejo izkoristiti svoje funkcije za zasebne cilje ali koristi. 

 

2.6. Pri opravljanju svojih nalog morajo zavezanci etičnega kodeksa delovati samostojno in 

neodvisno ter se izogibati vsem položajem, ki bi lahko privedli do konflikta interesov, do 

katerega bi lahko prišlo ob pojavu osebnih interesov zavezanca etičnega kodeksa, ki 

bi mu lahko onemogočili sposobnost za verodostojno in neodvisno opravljanje nalog. 

Zasebni ali osebni interesi vključujejo pridobivanje morebitnih prednosti za zavezanca 

etičnega kodeksa, njegovo družino, sorodnike, prijatelje ali znance. 

 

2.7. Ob nastopu funkcije oziroma službe morajo zavezanci etičnega kodeksa direktorju oziroma 

predsedniku SZS nemudoma razkriti vse poslovne povezave oziroma posle s SZS in 

njenimi povezanimi osebami oziroma konkurenti SZS, ki so se začeli pred nastopom 

funkcije/službe. Ti, tako imenovani zatečeni posli, so dovoljeni, v kolikor z njimi soglaša IO. 

V kolikor bo med funkcionarjem oziroma zaposlenim na SZS oziroma družinskim članom 

do drugega kolena in SZS njenimi povezanimi osebami na drugi strani prišlo do sklenitve 

pravnega posla, so pred njegovo sklenitvijo dolžni o tem obvestiti direktorja oziroma 
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predsednika SZS. Takšni posli praviloma niso dovoljeni, v kolikor pa obstajajo prepričljivi 

razlogi za sklenitev le teh, jih je možno skleniti na podlagi predhodnega soglasja IO. 

 

2.8. Pri opravljanju svojih dolžnosti se morajo zavezanci etičnega kodeksa vzdržati 

sprejemanja podkupnin, provizij, daril ali drugih ugodnosti s strani tretjih oseb, dane z namenom 

spodbujanja kršitve dolžnosti ali nepoštenega ravnanja pri upravljanju funkcije zavezanca 

etičnega kodeksa ali z namenom, da bi si zavezanci etičnega kodeksa pridobili korist zase 

ali za tretje osebe. V izogib dvomov, v navedeno spadajo vsakršne ugodnosti s strani 

sponzorjev SZS oziroma njenih disciplin, ki ne bi bile uporabljene za službene namene in 

po nalogu nadrejenega. 

 

2.9. Zavezanci etičnega kodeksa se zavezujejo, da ne bodo sodelovali bodisi neposredno ali 

posredno pri stavah, igrah na srečo, loterijah in podobnih dogodkih ali transakcijah, 

povezanih s smučarskimi tekmami. Prav tako se zavezujejo, da ne bodo imeli v lasti deleže 

v gospodarskih družbah, organizacijah, itd., ki spodbujajo, posredujejo ali izvajajo takšne 

dogodke ali transakcije. 

 

2.10. Zavezanci etičnega kodeksa morajo s sredstvi, ki so jim zaupana v okviru njihovih pooblastil, 

ravnati gospodarno na način, da bo z njihovo porabo dosežen čim boljši učinek. 

 

2.11. Informacije, pridobljene v zvezi z opravljanjem funkcije, lahko zavezanci etičnega kodeksa 

v skladu s spoštovanjem načela zaupnosti in varovanja tajnosti uporabljajo le za namene 

izpolnitve svojih dolžnosti in nikakor ne za osebne koristi ali koristi nepooblaščenih oseb 

ali institucij v nasprotju z interesi SZS. 

 

2.12. V primeru ugotovitve kršenja načel tega kodeksa ali drugega ravnanja, ki je v nasprotju 

z namenom kodeksa in interesi SZS, morajo zavezanci etičnega kodeksa kršitev prijaviti oz. 

nanjo opozoriti bodisi direktorju SZS oziroma predsedniku SZS. 

 

3. Nadzor nad spoštovanjem kodeksa 

 

3.1. Nadzor nad izvajanjem načel etičnega kodeksa izvaja IO SZS, nad predsednikom, 

podpredsednikoma in drugimi člani IO pa Nadzorni odbor oziroma Skupščina. 

 

3.2. V primeru, da se v okviru izvajanja nadzora pod prejšnjo točko, ugotovi kršitev oz. se pojavi 

sum o obstoju le-te, IO SZS izvede postopek ugotavljanja obstoja kršitve in odloči o 

http://oz.se/
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morebitnem izreku sankcije prepovedi določenega ravnanja, javnega opomina ter kot 

najtežje sankcije — razrešitev s funkcije. 

 

3.3. V primeru ugotovljene kršitve iz točke 2. 3. tega kodeksa, IO SZS obvesti pristojen organ, ki 

je v skladu z veljavnimi pravili pristojen voditi in izpeljati disciplinski postopek v zvezi z 

ugotovljeno kršitvijo.  

 

3.4. V primeru, da se v okviru izvajanja nadzora skladu s točko 3.1 tega kodeksa ugotovi kršitev 

oz. se pojavi sum o obstoju le-te s strani predsednika, podpredsednikov in drugih članov 

IO, postopek ugotavljanja obstoja kršitve in odločitve o morebitnem izreku sankcije v skladu 

s točkama 3. 2. in 3.3. tega kodeksa izvede Častno razsodišče SZS v skladu s Pravilnikom 

častnega razsodišča in drugih pravilnikov SZS, na podlagi prejete pisne prijave kršitve s 

strani Nadzornega odbora oz. Skupščine.  

 

3.5. Sankcije po točkah 3. 2., 3. 3. in 3. 4. tega kodeksa se izrečejo alternativno ali 

kumulativno glede na težo kršitve ob upoštevanju vseh okoliščin posameznega primera. 

 

4. Končne določbe 

 

4.1. Spremembe in dopolnitve Etičnega kodeksa SZS so bile sprejete na 22. redni seji IO 

SZS in se uporabljajo od objave na spletni strani SZS, od dne 15. 4. 2019 dalje.  

 

Ljubljana, dne 15. 4. 2019 

 

 

Predsednik SZS 

Enzo Smrekar 

 


