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Kodeks o varovanju in zaščiti športnikov pred nadlegovanjem in zlorabo – varen šport 

za vse (v nadaljevanju: Kodeks) 

 

I. PREAMBULA 

 

- Smučarska zveza Slovenije (SZS) verjame in meni, da imajo vsi športniki, zaposleni 

in prostovoljci pravico do sodelovanja in razvoja v športu, v varnem in vključujočem 

okolju, brez vseh oblik diskriminacije, zlorabe, nasilja, zanemarjanja in izkoriščanja. Te 

pravice so še toliko bolj pomembne predvsem za športnike z nedopolnjenimi 18 leti 

(Konvencija Združenih narodov o  otrokovih pravicah).1 Namen Kodeksa je spodbujati 

dobre prakse, športnikom vseh starosti zagotavljati ustrezno varnost in zaščito, ko 

sodelujejo pri dejavnostih, ki spadajo pod okrilje Mednarodne smučarske zveze (v 

nadaljevanju: FIS) in SZS, in omogočiti osebju in prostovoljcem, da se informirano in 

samozavestno odzovejo na izzive na področju varnosti in zaščite otrok/športnikov.  

 

- FIS in SZS se zavzemata za ustvarjanje okolja, v katerem naj imajo vsi športniki, 

zaposleni in prostovoljci, ki sodelujejo pri različnih dogodkih in programih FIS in SZS, 

varne, koristne in pozitivne izkušnje. Vsi športniki in udeleženci, ki sodelujejo pri 

dejavnostih FIS in SZS, bi se morali počutiti podprte in čutiti, da se spoštujejo njihove 

pravice, želje in občutki brez strahu pred diskriminacijo ali ponižujočim ravnanjem. 

Njihove potrebe in koristi so najpomembnejše.  

 

- Fizične in psihične posledice vseh oblik nadlegovanja in zlorabe pri športnikih, mlajših 

od 18 let, so praviloma največje pri razvoju mladih športnikov, ki so telesno, kognitivno 

in duševno najbolj ranljivi. Mladoletnike je potrebno še posebej varovati pred 

kakršnimkoli nadlegovanji in zlorabami. 

 

Kodeks sloni predvsem, a ne izključno, na naslednjih dokumentih: 

 

- Etični kodeks MOK (različica z datumom 2016), ki ga pripoznava tudi FIS in SZS, ki 

določa: 

Spoštovanje mednarodnih konvencij o varstvu človekovih pravic, kolikor se nanašajo na 

dejavnosti olimpijskih iger in ki zagotavljajo zlasti: 

 
1 Na voljo na: http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-
pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/konvencija-o-otrokovih-pravicah-ozn/.   

http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/konvencija-o-otrokovih-pravicah-ozn/
http://www.varuh-rs.si/pravni-okvir-in-pristojnosti/mednarodni-pravni-akti-s-podrocja-clovekovih-pravic/organizacija-zdruzenih-narodov/konvencija-o-otrokovih-pravicah-ozn/
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o Spoštovanje človekovega dostojanstva;  

o Zavračanje vsakršne diskriminacije iz kakršnih koli razlogov, na primer rase, 

barve, spola, spolne usmerjenosti, jezika, vere, političnega ali drugega 

prepričanja, nacionalnega ali socialnega porekla, premoženja, rojstva ali 

drugega statusa; 

o Zavračanje vseh oblik nadlegovanja in zlorabe bodisi fizičnih, poklicnih ali 

spolnih, ter telesnih ali duševnih poškodb.  

 

- FIS Univerzalni etični kodeks  

Temeljna načela, ki urejajo vse dejavnosti FIS, odločitve, postopke in predpise, vključujejo:  

(točka 4) Načelo spoštovanje človekove osebnosti in dostojanstva, prepoved kakršne koli 

diskriminacije katere koli vrste iz katerega koli razloga ter zavračanje vseh oblik nadlegovanja 

 

- FIS ICR 205 - Obveznosti in pravice tekmovalcev  

Tekmovalci ne glede na starost, spol, raso, versko ali drugo prepričanje, spolno usmerjenost, 

sposobnost ali invalidnost imajo pravico sodelovati v športu na snegu v varnem okolju in 

pravico do zaščite pred zlorabo.  

 

- Zakonu o športu (Uradni list RS, št. 21/2018 in nadaljnje spremembe in dopolnitve) 

Zakon določa dolžnosti in pravice predvsem športnikov in ureja tudi položaj in pristojnosti 

Varuh športnikovih pravic, ki skrbi za pravice športnikov in strokovnih delavcev v športu v 

skladu z zakonom o športu. 

 

 

II. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

Kodeks podrobneje ureja način prepoznavanja, preprečevanja in razreševanja ter 

sankcioniranja nadlegovanja in zlorabe športnikov. 

 

2. člen 

Ta Kodeks zavezuje vsakega posameznika ali organizacijo: 

 

(a) ki trenutno je ali je bil oziroma želi biti v pristojnosti FIS in/ali SZS (npr. s prošnjo za 

članstvo)  

(b) za katere FIS in/ali SZS ugotavlja, da spadajo v njeno pristojnost: 

- administrativno in tehnično osebje  
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- prostovoljci  

ter 

(c) za vse športnike registrirane pri FIS in/ali SZS, vključno s tistimi z začasno registracijo.  

 

 

III. DOLOČBE MATERIALNEGA PRAVA 

 

3. člen 

(nadlegovanja in zlorabe)  

Kodeks ureja in sankcionira spodnje oblike nadlegovanj in zlorab. 

 

FIS je sprejel opise različnih oblik nadlegovanja in zlorab, kot je določeno v izjavi o soglasju 

MOK (IOC Consensus Statement) (2016). Nadlegovanje in zloraba sta lahko izražena v 

(vendar nista nujno omejena na) petih oblikah, ki se lahko pojavijo v kombinaciji ali ločeno. Te 

kategorije so naslednje: 

(i) psihična zloraba,  

(ii) fizična zloraba,  

(iii) spolno nadlegovanje,  

(iv) spolna zloraba in  

(v) zanemarjanje.  

 

Te oblike zlorab se v tem Kodeksu opredelijo kot:  

• psihična zloraba - pomeni vsako nezaželeno dejanje ali razširjanje informacij (tudi z 

uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije), vključno z omejevanjem, izolacijo, 

verbalnim napadom, ponižanjem, ustrahovanjem, infantilizacijo ali kakršnim koli 

drugim obravnavanjem, ki lahko zmanjša občutek identitete, dostojanstva in lastne 

vrednosti.  

• fizična zloraba - pomeni kakršno koli namerno in nezaželeno dejanje - kot na primer 

udarjanja, pretepanje, brcanje, grizenje in zadajanje opeklin - ki povzroča fizične 

poškodbe ali psihične poškodbe ali stiske. Takšno dejanje lahko vključuje tudi prisilno 

ali neprimerno telesno dejavnost (npr. starostno ali fizično neustrezno usposabljanje 

za treninge, kadar pride do poškodbe ali bolečine), prisilno uživanje alkohola ali 

prisilno prakso dopinga.  

• spolno nadlegovanje - vsako nezaželeno in nepovabljeno vedenje spolne narave, 

bodisi ustno, neverbalno ali fizično.  
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• spolna zloraba - vsako vedenje spolne narave, bodisi brez dotika, stika ali 

penetracije, kadar je privolitev prisiljena / manipulirana ali ni ali ne more biti dana.  

• zanemarjanje - v smislu tega dokumenta pomeni opustitev dolžnega ravnanja 

trenerja ali druge osebe, ki je dolžna skrbeti za športnika na način, da mu zagotovi 

tisto raven skrbnosti, ki mu ne povzroča škode, preprečuje nastanek škode ali 

povzroči neposredno nevarnost škode. 

 

Nadlegovanje in zlorabe lahko temeljijo na kateri koli podlagi, vključno z raso, prepričanjem, 

barvo kože, vero, etnično pripadnostjo, fizičnimi lastnostmi, spolom, spolno usmerjenostjo, 

starostjo, invalidnostjo, socialno-ekonomskim statusom in športno sposobnostjo. Lahko se 

zgodijo osebno ali preko spleta.  

 

Natančne definicije, ki so povzete po Soglasni izjavi MOK (2016): 

 

• Športniki s posebnimi potrebami - tisti, ki imajo dolgotrajne fizične, duševne, 

intelektualne ali senzorične okvare, ki lahko v povezavi z nekaterimi ovirami, ovirajo 

njihovo polno in učinkovito sodelovanje v družbi na enak način z drugimi.   

 

• Zastraševanje - je neželeno, ponavljajoče in namerno, agresivno obnašanje navadno 

med vrstniki in lahko vključuje dejansko ali zaznano močno neravnovesje. 

Zastraševanje lahko vključuje dejanja, kot so grožnje, širjenje govoric ali laži, 

napadanje nekoga fizično ali verbalno in namerno izključevanje. Zastraševanje se 

lahko izvaja tudi na spletu. 

 

• Otrok in mladostnik - Vsaka oseba, mlajša od 18 let, razen če se po zakonu, ki se 

uporablja za otroka, polnoletnost doseže prej. Zgodnje otroštvo se nanaša na osebe, 

mlajše od 8 let. Mladoletni ali mladi in mladostniki so stari od 8 do 18 let.  

 

• Hazing - organizirana, navadno skupinska oblika ustrahovanja v športu, ki vključuje 

ponižujoče in nevarno iniciiranje novih članov ekipe s strani že obstoječih članov 

ekipe. 

 

• Homofobija - antipatija, prezir, predsodki, odpor ali sovraštvo do drugih oseb, ki so 

drugih verskih, rasnih in spolnih nazorov. 

 



 

 5 

• Zanemarjanje - zanemarjanje telesnih in čustvenih potrebe otroka ali športnika s strani 

staršev, zaupnikov, trenerjiev, ostaloh športnikov ali drugih, ki sodelujejo v trenažnem 

ali tekmovalnem procesu ali odsotnost zaščite otroka ali športnika pred nevarnostjo.  

 

• Malomarnost - dejanja opustitve zaščite športnika. Na primer, prikrajšanje športnika 

pri hrani ali pijači; nezadosten počitek in okrevanje; neuspešno zagotavljanje varnega 

okolja fizičnega usposabljanja; ali razvojne starostno neprimerne ali fizikalno 

neprimerne metode usposabljanja.  

 

• Fizično nasilje - travma ali fizična poškodba, ki jo povzroči udarjanje, premikanje, 

brcanje, grizenje, poškodovanjem z ognjem ali ogorki ali dejanje, ki lahko kako 

drugače škoduje športniku. To bi lahko vključevalo prisilno ali prisiljeno neustrezno 

telesno dejavnost (npr. neustrezna starost ali fizično neprimerno breme treninga, 

poškodba ali bolečina); prisilno uživanje alkohola; ali sistematična praksa dopinga 

oziorma enkratno uživanje dopinga.  

 

• Psihična zloraba - nemarno, dolgotrajno, ponavljajoče se vedenja brez fizičnega 

kontakta, ki nastane zaradi razlike v odnosu močnejšega do šibkejšega, kar lahko pri 

žrtvi povzroči občutek ponižanosti, izločenosti, prestrašenosti, zavrženosti in znižanje 

samospoštovanje.  

 

• Varen šport - športno okolje, ki je spoštljivo, pravično in brez vseh oblik nasilja nad 

športniki. 

 

Vpliv različnih oblik nadlegovanja in zlorab na športnika lahko vključuje katero koli ali vse od 

naslednjih stanj oziroma posledic:  

 

• Fizične posledice, izguba učinkovitosti oziroma  sposobnosti uspešnega tekmovanja, 

motnje prehranjevanja, posttraumatske stresne motnje (PTSD), spolno prenosljive 

bolezni; 

• Kognitivne motnje, npr. nizka samozavest;  

• Čustvena stanja, npr. nestabilno stanje razpoloženja;  

• Vedenjske motnje; 

• Psihične posledice, npr. anksioznost, depresija, samopoškodovanje, samomor; 

• Socialne posledice, npr. socialna izključenost/marginalizacija; 

• Finančne in druge materialne posledice. 
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IV. PROCESNE DOLOČBE 

 

Postopek ugotavljanja 

4. člen 

(začetek postopka) 

Za sprejem prijav nadlegovanja in zlorab je zadolžen Zaupnik oziroma njegov namestnik, ki ju 

imenuje IO SZS za dobo dveh (2) let iz vrst strokovnjakov in sta objavljena na spletnem mestu: 

https://www.sloski.si/smucarska-zveza/kodeks-o-varovanju. Na svetovnih prvenstvih, ki se 

odvijajo v Sloveniji, mora biti Zaupnik fizično prisoten na kraju svetovnih prvenstev.  Za druge 

dogodke mora biti dosegljiv 24/7 na telefonu in mora priti na kraj dogodka v 24 urah, če pride 

do poziva s strani domnevno oškodovane osebe (žrtve). 

Za izvedbo pravnih ukrepov in sankcij je zadolžena SZS, kolikor se to ne ureja na ravni FIS.  

5.člen  

(postopek reševanja prijav nadlegovanja)  

Vsakdo, ki doživlja spolno ali drugo obliko nadlegovanja ali zlorabe, naj to, če zmore, ustno 

ali pisno prijavi zaupniku. Vsakdo, ki nadlegovanje ali zlorabo opazi, je dolžan domnevnega 

storilca pisno ali ustno prijaviti Zaupniku. Prijava je lahko tudi anonimna. V primeru, da je 

domnevni storilec Zaupnik, lahko žrtev o nadlegovanju in zlorabi pove drugi osebi, ki ji zaupa 

ali prijavo odda neposredno na disciplinski organ, oziroma predsedniku SZS, če disciplinski 

organ še ni oblikovan. 

Zaupnik je dolžan na podlagi pisne prijave napisati zapisnik o prijavi, kot ga določa Dodatek 

B - Obrazec za prijavo in nemudoma (najkasneje v roku 24 ur od prijave) prijavo poslati FIS 

na naslov fis.safeguarding@gmail.com in jo uničiti, kolikor gre za svetovna prvenstva, oziroma 

postopati po tem Kodeksu.  Navedeno pa ne velja, kadar Zaupnik prepozna znake kaznivega 

dejanja.  V tem primeru mora poleg omenjenih dejanj prijavo posredovati tudi policiji. Prijava 

in spremljajočo dokumenti se v tem primeru ne uničijo. 

Zaupnik je dolžan, kadar za reševanje zadeve ni pristojna FIS, izpolniti obrazec, ki je določen 

v Dodatku B in najkasneje v roku 2 dni od prijave povabiti domnevnega storilca in žrtev na 

ločeni razgovor. Domnevnega storilca in žrtve ne sme soočiti, da se zagotovi varnost obeh 

strank. Namen razgovora je, da se čim bolj natančno razišče dejansko stanje. O razgovoru se 

https://www.sloski.si/smucarska-zveza/kodeks-o-varovanju
mailto:fis.safeguarding@gmail.com
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sestavi zapisnik. V primeru, da Zaupnik ugotovi, da ima dejanje elemente kaznivega dejanja, 

razgovor opravi policija. 

Na podlagi izvedenega razgovora z domnevnim storilcem in žrtvijo Zaupnik oceni, ali je do 

nadlegovanja oziroma zlorabe prišlo ter sproži disciplinski postopek. Če oceni, da je do 

nadlegovanja oziroma zlorabe prišlo, kot je določen v tem Kodeksu se odloči tudi katere 

zunanje institucije, kot so policija, socialno skrbstvo in podobne bo obvestil o preiskavi in 

izsledkih oziroma sumih. V primeru, da Zaupnik oceni, da do nadlegovanja in/ali zlorabe ni 

prišlo, postopek zaključi, pri tem pa odloči, kdo in koliko časa naj bo pozoren na morebitno 

nadlegovanje oziroma zlorabo.   

V primeru, da Zaupnik oceni, da je prišlo do nadlegovanja zli zlorabe in oceni, da je žrtev 

utrpela psihične, spolne ali telesne posledice, mora najprej poskrbeti za zaščito žrtve: 

- zagotoviti zdravstveno pomoč; 

- zagotoviti socialno podporo žrtvi; 

- obvestiti starše/skrbnike žrtve; 

- uvesti takojšnje ukrepe, ki bodo preprečili ponovitev nadlegovanja ali zlorabe. 

6.člen  

(vrste ukrepov)  

Zaupnik mora, v kolikor oceni, da je do nadlegovanja oziroma zlorabe prišlo, uvesti disciplinski 

postopek pri disciplinskem organu in mu izročiti vse dokumente, in sicer najkasneje v roku 

osmih (8) dni od opravljenega zadnjega razgovora z domnevnim storilcem in žrtvijo. V primeru, 

da oceni, da do nadlegovanja in/ali zlorabe ni prišlo, obvesti domnevnega storilca in žrtev.  

Oba, tako domnevni storilec kot žrtev lahko sama sprožita disciplinski postopke, če se z oceno 

Zaupnika, da do kršitev ni prišlo, ne strinjata. 

Če iz poročila oziroma prijave izhaja, da je bil storjen težji disciplinski prekršek ter so okoliščine 

primera takšne, da je treba domnevnemu storilcu že pred izrekom ukrepa preprečiti 

nastopanje ali opravljanje funkcij, lahko Zaupnik ali disciplinski organ storilcu izrečeta 

suspenz. Suspenz traja do izreka dokončnega sklepa o ukrepu, vendar največ mesec dni.  

Suspenz se všteva v čas trajanja ukrepa.  

Vrste ukrepov, ki jih disciplinski organ lahko izreče: 

- opozorilo, 

- ukor, 
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- denarna kazen, 

- prepoved nastopanja na tekmovanjih, 

- prepoved vstopa na tekmovališča, 

- prepoved sodelovanja v določenih ali vseh s smučanjem povezanih dejavnosti, 

- izključitev iz reprezentance, 

- odpoved delovnega razmerja, 

- odpoved pogodbe. 

Ukrep prepovedi tekmovanja se lahko izreče za določeno število tekem (najmanj 1 in največ 

8) ali za določeno dobo (najmanj 2 meseca in največ 5 let). Ukrep se nanaša tako na 

tekmovanja v Sloveniji, kot drugod po svetu, za vsa tekmovanja, ali pod okriljem FIS ali 

katerakoli druga tekmovanja. 

Ukrep prepovedi sodelovanja v določenih ali vseh s smučanjem povezanih dejavnosti se 

izreka za obdobje najmanj 1 mesec in največ 5 let. 

Denarna kazen za fizične osebe se izreče v znesku najmanj 50,00 EUR in največ 3.000,00 

EUR. Denarno kazen je potrebno plačati v roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe 

disciplinskega organa. Če kazen ni plačana v določenem roku, začnejo po zapadlosti teči 

zakonske zamudne obresti. 

Disciplinski organ se bo o vrsti ukrepa odločil samostojno, upoštevaje težo in naravo kršitve.  

7.člen  

(varstvo zasebnosti)  

Zaupnik je dolžan skrbeti za to, da bo postopek ugotavljanja nadlegovanja oziroma zlorabe 

zaupne narave ter da bo v celoti varovala osebno dostojanstvo in zasebnost žrtve in 

domnevnega storilca. Enakemu ravnanju so zavezani disciplinski organi. 

8.člen  

(načelo zaslišanja)  

Disciplinski organ je dolžan vsem vpletenim zagotoviti pošteno zaslišanje in obravnavo.  

(1) Glede na ugotovitve, če meni, da obstaja utemeljen sum, da je do nadlegovanja ali 

zlorabe prišlo, oziroma se takšno ravnanje ali vedenje nadaljuje tudi po seznanitvi 

osumljene osebe o neustreznosti takšnega ravnanja ali vedenja, ukrepa na naslednje 

načine: ali ukrepa skladno z določbami o disciplinski odgovornosti, ki so določene v 
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tem Kodeksu ali izreče ukrep redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov 

ali pa izreče ukrep izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi oziroma se odpove pogodba 

oziroma prekine sodelovanje. 

(2) V primerih, ko obstaja sum, da je prišlo do kršitev prepovedi spolnega in drugega 

nadlegovanja ali zlorabe, ki so kot kazniva dejanja opredeljena v Kazenskem 

zakoniku-1 (Uradni list RS, št. 50/12 in nadaljnje spremembe in dopolnitve, v 

nadaljevanju: KZ-1) oziroma v Zakonu o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list 

RS, št. 16/08 in nadaljnje spremembe in dopolnitve), se ne glede na določbe tega 

Kodeksa o dejanju nemudoma obvestiti policijo ali pristojno državno tožilstvo.  

9. člen  

(ravnanje v primeru lažne prijave)  

Če se izkaže, da je bila namerno podana prijava brez resnične osnove, se zoper lažnega 

prijavitelja sproži ustrezen disciplinski postopek, ki ga lahko sprožijo žrtev, zaupnik ali 

disciplinski organ. Smiselno se uporabljajo enake določbe kot pri krivi ovadbi, ki jo določa 

Kazenski zakonik -1. 

10. člen  

(prepoved povračilnih ukrepov)  

(1) Oseba z izkušnjo nadlegovanja ali zlorabe ter osebe, ki tej osebi pomagajo, ne smejo biti 

izpostavljene neugodnim posledicam zaradi ukrepanja.  

(2) Proti osebi, ki bi šikanirala ali se maščevala osebi, ki je prijavila spolno ali drugo 

nadlegovanje, in proti osebi, ki je pri Zaupniku vložila lažno prijavila zato, da bi škodovala drugi 

osebi, je mogoče uvesti disciplinski postopek.  

11. člen 

(disciplinski organ) 

Disciplinski postopek na prvi stopnji vodi disciplinski sodnik ali njegov namestnik, ki ju imenuje 

Predsednik SZS, in sicer za dobo dveh (2) let. 

O pritožbi zoper sklep disciplinskega sodnika odloča pristojna komisija za pritožbe, ki jo 

imenuje predsednik SZS, in sicer za dobo dveh (2) let.  

Zaupnik vloži in zastopa disciplinski predlog pred disciplinskim organom.  
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Član disciplinskega organa se izloči pri odločanju v primeru ko pride do konflikta interesov. 

Če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom v nepristranskost disciplinskega organa oziroma 

njegovega člana, lahko udeleženec postopka do začetka disciplinskega postopka zahteva 

njegovo izločitev.  

O izločitvi disciplinskega organa odloči predsednik SZS. Zoper odločitev predsednika NZS ni 

pritožbe.  

O uvedbi disciplinskega postopka in razlogih zanj mora disciplinski organ obvestiti 

domnevnega storilca disciplinskega prekrška ter žrtev, ki se imata pravico izjasniti v pisni obliki 

v roku 24 ur od prejema obvestila.  

Vsa pisanja v disciplinskem postopku morajo biti vročena s priporočeno pošto oziroma 

osebno. V primeru, da oseba, ki ji je bila priporočena pošta poslana in je ne dvigne v skladu z 

navodili pošte, se šteje, da je vročena 20 dni po prejemu obvestila pošte o priporočeni pošiljki, 

ne glede na okoliščine. 

12. člen 

(pritožbeni postopek) 

Proti sklepu disciplinskega sodnika je dovoljena pritožba v roku 3 dni od vročitve.  

Pritožbo lahko vložijo zaupnik oziroma oseba proti kateri je bil izrečen ukrep.  

Pritožba se vloži pisno na SZS.  

V zvezi s pritožbo se plača taksa v višini 200 EUR, ki jo določi IO SZS, in sicer na račun SZS. 

Na podlagi obrazloženega predloga pritožnika, lahko komisija za pritožbe plačilo takse oprosti. 

Če taksa ni plačana v pritožbenem roku, se pritožba zavrže. Taksa se plača na poziv SZS. 

Pritožba ne zadrži izvršitve ukrepa.  

O pritožbi se odloči s sklepom, s katerim se sklep disciplinskega sodnika potrdi, spremeni ali 

razveljavi in zadevo vrne disciplinskemu sodniku v novo odločanje.  

Pritožbeni postopek mora biti končan najkasneje v mesecu dni od prejema pritožbe.  

Sklep komisije za pritožbe je dokončen.  
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Če so bila po pravnomočnosti odločbe disciplinskega sodnika ugotovljena nova dejstva, ki jih 

ni bilo mogoče uporabiti v prejšnjem postopku in če bi ob upoštevanju teh dejstev bila izrečen 

ugodnejši ukrep ter je bila izrečen ukrep več kot eno leto prepovedi, se disciplinski postopek 

ponovi. 

V primeru, da se tekom disciplinskega postopka ugotovi, da obstaja sum kaznivega dejanja, 

je disciplinski organ zavezan k prijavi le-tega ustreznim organom. 

13. člen  

(stroški postopka) 

Stroški disciplinskega postopka gredo v breme domnevnih storilcev, če je ukrep izrečen, sicer 

pa bremenijo SZS.  

14. člen 

 

 (žvižgači) 

 

Oseba, ki opazi ravnanje, ki ga ta Kodeks o zaščiti ureja, lahko anonimno prijavi domnevnega 

storilca na elektronski naslov: zaupnik@sloski.si, in sicer na obrazcu, ki je objavljen na spletni 

strani: https://www.sloski.si/smucarska-zveza/kodeks-o-varovanju.   

 

Za žvižgače in njihovo zaščito se smiselno uporablja 10. člen tega Kodeksa. 

 

 

V. ZAUPNIK 

 

15. člen 

Pri večjih dogodkih FIS in/ali SZS so ključne odgovornosti Zaupnika naslednje:  

• odgovornost za zaščito športnikov, udeležencev in prostovoljcev na prireditvi.  

• biti osrednja kontaktna točka za vsakogar, ki ima kakršne koli pomisleke glede 

varovanja in zaščite, ki se pojavijo med dogodkom, in za vsakega športnika, ki 

potrebuje nasvet in pomoč.  

• zagotoviti obrazce za poročila o incidentih, kjer je to potrebno, in kopijo nemudoma 

posredovati vodilnemu zaupniku FIS, kolikor je to potrebno.  

• biti previden in pozoren na vsak nepričakovan ali neprofesionalen pristop do športnikov 

s strani uradnih oseb FIS in/ali SZS, udeležence, drugih športnikov ali gledalcev.  

https://www.sloski.si/smucarska-zveza/kodeks-o-varovanju
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• zagotoviti ustrezno podporo in zaščito vsakomur, ki poroča o morebitni zlorabi ali ki je 

bil predmet zlorabe.  

• zagotoviti, da se pomisleki in/ali prijave obravnavajo ustrezno in zaupno, in po potrebi 

napotijo na Vodilnega zaupnika FIS, policiji, zdravstveni službi in/ali drugi ustrezni 

instituciji.  

• Voditi postopke proti domnevnemu storilcu v skladu s tem Kodeksom. 

• Vodilni zaupnik FIS mora biti obveščen o vseh pritožbah in pomislekih, ki se pojavijo 

na teh dogodkih, ne glede na to, ali se nanašajo neposredno na FIS ali na organizatorje 

dogodkov/NSZ.  

 

 

VI. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

 

16. člen 

Zapisnik o prijavi suma vsebuje osebne in zaupne podatke.  

 

SZS zagotavlja, da osebni in zaupni podatki v predmetnih postopkih in v zvezi z njimi ne bodo 

razkriti, razen če na primer zadevna oseba poda svoje predhodno soglasje, če je razkritje 

potrebno za zaščito nekoga pred škodo ali če se SZS seznani s potencialnim kaznivim 

dejanjem. SZS zagotavlja varno obravnavo in shranjevanje vseh podatkov v skladu s Politiko 

varstva osebnih podatkov SZS, ki je objavljena na spletni strani SZS: 

https://www.sloski.si/resources/files/pdf/Zveza/18_19/SZS_Politika_varstva_osebnih_podatk

ov_jan.pdf.  

 

 

VII. KONČNE DOLOČBE 

 

17. člen 

SZS je dolžna, da vse člane SZS seznani z vsebino tega Kodeksa, in sicer z objavo na spletni 

strani SZS. 

 

Kodeks začne veljati 2 dni po objavi na spletni strani SZS. 

 

Kodeks je sprejel Izvršilni odbor SZS na 36. seji dne 2. 3. 2020 in dopolnil na 39. seji dne 11. 

6. 2020 ter na 56. seji dne 15. 6. 2021.  

 

https://www.sloski.si/resources/files/pdf/Zveza/18_19/SZS_Politika_varstva_osebnih_podatkov_jan.pdf
https://www.sloski.si/resources/files/pdf/Zveza/18_19/SZS_Politika_varstva_osebnih_podatkov_jan.pdf
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Priloge: 

 

- Dodatek A: Kodeks ravnanja 

- Dodatek B: Obrazec za prijavo suma, ki ga izpolnjuje Zaupnik  

- Dodatek C: Soglasje za obdelavo osebnih podatkov prijavitelja oziroma drugih oseb  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


