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DODATEK A - Kodeks ravnanja 

KODEKS RAVNANJA ZAPOSLENIH / PROSTOVOLJCEV in POGODBENIH SODELAVCE 

SZS 

Smučarska zveza Slovenije (SZS) priznava svojo dolžnost in skrb, da zaščiti vse udeležence, 

zlasti otroke in mladostnike, ki so vključeni v dejavnosti SZS, pred zlorabo. Vsakdo ima pravico 

do zaščite in upoštevati je treba potrebe vseh, ki so lahko še posebej ranljivi, kamor sodijo 

športniki in sodelujoči vseh starosti. Cilj Kodeksa je zagotoviti varnost in zaščito vseh 

udeležencev v dejavnostih programov SZS z upoštevanjem Kodeksa, ki ga je sprejela SZS. 

Otroka SZS definira kot osebo, mlajšo od 18 let. 

 

Vsakega posameznika ali organizacijo, ki trenutno sodeluje s SZS, v kakršni koli vlogi, bodisi 

prostovoljni ali plačljivi, in vse udeležence je treba spodbuditi, da se vedejo zgledno, da se 

zaščitijo pred lažnimi obtožbami, in da morajo upoštevati in soglašati z delom v skladu s tem 

Kodeksom. To je obvezna zahteva. 

 

S podpisom tega kodeksa ravnanja se strinjam, da  

bom vedno: 

• Deloval v odprtem okolju (npr. izogibanje zasebnim ali prikritim dejanjem in spodbujanje 

odprte komunikacije);  

• Z vsemi udeleženci ravnal enako, s spoštovanjem in dostojanstvom in se vzdržal vseh oblik 

komunikacije, dejanj ali vedenja, za katere se lahko zdi, da so žaljivi; 

• Na prvo mesto postavil dobro počutje vsakega udeleženca, ne pa doseganja ciljev oziroma 

zmag;  

• Ohranjal varen in primeren odnos z udeleženci; 

• Se izogibal stikom s športniki v zasebnih prostorih, razen če je prisotnih več oseb; 

• Pripomogel k zabavnemu in prijetnemu športu ter spodbujal k fair-playu; 

• previden in skrben v primeru, da je za pedagoške in učne namene potreben fizičen kontakt, 

predvsem glede položaja rok in v primeru, da se udeleženec nenehno premika. Vedno se bom 

prej posvetoval z udeleženci in pridobil njihovo soglasje. 

• Deloval kot vzornik - to vključuje izogibanje kajenja, uživanje alkohola ali uživanje drog 

oziroma prepovedanih snovi v okviru aktivnosti SZS;  

• Podajal pozitivne in konstruktivne povratne informacije, ne pa negativne kritike; 

• Spoštoval zasebno življenje športnikov in trenerjev ter ostalih udeležencev;  

• Prepoznal različne razvojne potrebe in zmožnosti udeležencev – se izognil pretiranemu 

treningu ali tekmovanju in jih ne bom priganjal proti njihovi volji; 

• Vodil pisno evidenco o kakršni koli poškodbi, skupaj s podrobnostmi o vsakem ukrepanju; 
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• Ukrepal, če bo prišlo do kršitve teh pravil. 

ne bom nikoli: 

• Sodeloval v nasilnih ali spolno provokativnih dejanjih; 

• Dovolil ali se vključil v kakršno koli obliko neprimernega dotika/nja; 

• Dovolil udeležencem, da nekaznovano uporabljajo neprimerno izražanje; 

• Podajal udeležencem komentarje s spolno vsebino, tudi v šali; 

• Ponižal udeleženca do te mere, da bo začel jokati; 

• Dovolil, da bi se pritožbe športnikov oziroma udeležencev ne zapisale, preiskale in 

obravnavale s strani pristojnih organov; 

• Opravljal stvari osebne narave za udeležence, ki jih lahko naredijo sami; 

• Vzpostavljal stika z udeleženci po končanem tekmovanju oziroma treningu, na primer prek 

socialnih medijev. 

 

N.B. Včasih bo morda potrebno, da uslužbenci ali prostovoljci SZS otrokom pomagajo pri 

osebnih stvareh, zlasti če so mlajši ali invalidi. Te naloge je potrebno izvajati s potrebno 

skrbnostjo in privolitvi staršev in vpletenih oseb. 

 

Incidenti, o katerih je treba poročati / zabeležiti: 

Če se zgodi kaj od zgoraj naštetega, o tem takoj obvestite nadrejene in zabeležite incident.  

 

Zagotovite tudi, da so starši / sorodniki obveščeni: 

• Če ste slučajno poškodovali športnika ali udeleženca;  

• Če je oseba v stiski in se obnaša drugače, kot običajno;  

• Če mlada oseba napačno razume ali napačno razlaga nekaj, kar ste storili.  

 

Sporazum zaposlenih / prostovoljcev in pogodbenih sodelavcev Smučarske zveze 

Slovenije: 

 

Prebral sem in razumem varnostno politiko SZS in Kodeks ter se strinjam, da bom upošteval 

zapisano. 

 

Ime: 

 

Podpis: 

 

Datum: 

 


