
                             

 

 

 
ETIČNI KODEKS 

ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE 
 
 
 
Etični kodeks Odbojkarske zveze Slovenije (v nadaljevanju Etični kodeks) predstavlja smernice 
vsem, ki delujejo v odbojki, ki delujejo v imenu Odbojkarske zveze Slovenije (v nadaljevanju OZS) 
ali so z odbojko na kakršen koli način povezani. 
 
Dokument temelji na Etičnem kodeksu Mednarodne odbojkarske federacije (v nadaljevanju FIVB) 
in Etičnem kodeksu delovanja v športu Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez 
(v nadaljevanju OKS – ZŠZ). 
 
1. NAMEN 
 
Odbojkarska zveza Slovenije kot krovna odbojkarska organizacija v Republiki Sloveniji, ki je 
ustanovljena s ciljem pospeševanja razvoja odbojke v Republiki Sloveniji, etični kodeks sprejema z 
namenom spodbujanja, ščitenja in uveljavljanja moralnih in etičnih vrednot v odbojki in športu 
nasploh ter z namenom spoštovanja človekovih pravic in dostojanstva vseh, ki delujejo na področju 
odbojke ali so z njo povezani. 
 
Kodeks je zavezujoč za vse deležnike v odbojki: igralce, trenerje, sodnike, strokovne delavce, 
funkcionarje OZS oz. klubov in društev, organizatorje dogodkov, zaposlene, honorarne sodelavce, 
prostovoljce, odbojkarske klube in društva ter vse ostale osebe oz. institucije, ki so kakor koli 
udeležene pri dogodkih in aktivnostih, ki jih organizira OZS in ki so organizirani v njenem imenu ali 
jih organizirajo klubi in društva. Od vseh deležnikov se pričakuje delovanje po visokih etičnih in 
moralnih načelih in standardih. 
 
Izrazi, uporabljeni v moški slovnični obliki, so mišljeni kot nevtralni za ženske in moške. 
Ob uporabi izraza odbojka so mišljene tudi odbojka na mivki, odbojka sede in odbojka na snegu. 

 
2. NAČELA 
 
Deležniki v odbojki lahko bistveno pripomorejo k razvoju športa in družbe kot celote, zato morajo 
na podlagi veljavnih pravil in predpisov ravnati odgovorno, vestno, nepristransko, objektivno, 
pošteno, v športnem duhu in po načelih fair playa, hkrati pa upoštevati načela lepega vedenja, 
strpnosti in spoštljive komunikacije. 

 
2.1. Upoštevanje pravil in predpisov  
 
Deležniki v odbojki so pri svojem delovanju dolžni spoštovati statute, pravilnike in predpise svoje 
športne organizacije, OZS, FIVB, Evropske odbojkarske konfederacije (CEV) in Srednjeevropskega 
območnega odbojkarskega združenja (v nadaljevanju MEVZA) ter predpise OKS – ZŠZ in 
nacionalne zakonodaje. 



                             

 

 
 

Upoštevanje pravil mora biti postavljeno pred osebne interese. 
 
Deležniki v odbojki se morajo boriti proti dopingu, prirejanju rezultatov, kršenju človekovih pravic, 
navijaškemu nasilju in drugim neprimernim in nedovoljenim praksam. 
 
Nedopustna je zloraba alkohola in drugih opojnih oziroma prepovedanih substanc. 
 
Nedopustno je goljufanje v kakršni koli obliki. 
 
Za kršenje pravil pred in med organizacijo dogodkov in aktivnosti ter neposredno po njih so poleg 
oseb, vpletenih v kršitve, odgovorni tudi klubi/društva/organizatorji, ki so lahko za dejanja svojih 
igralcev, članov, funkcionarjev, trenerjev, navijačev oz. vseh, ki opravljajo funkcije znotraj 
kluba/društva/ v okviru organizacije, kaznovani skladno s pravilniki OZS ali v skladu z zakonodajo 
Republike Slovenije.  
 
Osebe so lahko za prekrške kaznovane ne glede na to, ali so bili ti storjeni namenoma ali iz 
malomarnosti. 
 
Etični postopek se mora začeti najkasneje v desetih (10) dneh od datuma kršitve, če gre za 
neprekinjene kršitve pa od datuma prenehanja prekrška.  
 
Če se prekršek ponovi, se lahko veljavna sankcija poveča oz. stopnjuje.  
 
2.2. Pregledno delovanje 
 
Poslovanje OZS ter odbojkarskih klubov in društev mora biti pregledno in mora slediti načelom 
dobrega upravljanja. 
 
Sprejemanje tekmovalnih in drugih pravil ter sprejemanje odločitev (finančnih, kadrovskih in drugih) 
mora biti pregledno, transparentno in skrbno. 
 
Pri ravnanju z osebnimi podatki je potrebno upoštevati zakonodajo na področju varovanja osebnih 
podatkov. 
 
2.3. Strpnost, spoštovanje in dostojnost 
 
Za uspešno delovanje in sodelovanje so potrebni medsebojno spoštovanje vseh vpletenih, strpnost, 
varovanje osebnega dostojanstva in enakopravnost. 
 
Nedopustna je uporaba verbalnega, fizičnega ali spolnega nasilja oz. kakršna koli druga oblika 
nasilja. 
 
Nedopustna je diskriminacija oz. neenakopravna obravnava ali privilegiranje na podlagi rase, 
veroizpovedi, socialnega položaja, jezika, spola, spolne usmerjenosti, barve kože, starosti, 
invalidnosti, državljanstva, narodnosti, politične usmerjenosti in drugih prepričanj. 



                             

 

 
 
Dolžnost vseh, ki delujejo v odbojki, je ščititi interese OZS, klubov/društev, igralcev, delavcev, 
funkcionarjev, predstavnikov medijev, partnerjev, sponzorjev, navijačev. 
 
2.4. Integriteta 
 
Osebe, ki odločajo, morajo delovati neodvisno. Če presodijo, da to zaradi konflikta interesov ni 
mogoče, se morajo izločiti iz postopkov odločanja.  
 
Osebe, ki odločajo, svojega položaja ne smejo izkoriščati za zasebne namene. 
 
V času opravljanja svoje funkcije in po izteku mandata so te osebe dolžne informacije, povezane z 
opravljanjem funkcije, uporabljati le za namene opravljanja funkcije. 
 
Zase in za svoje družinske člane ne smejo sprejemati daril, podkupnin ali plačil z namenom, da bi 
komu v kakršnem koli smislu dajale prednost. 
 
2.5. Sankcije 
 
Za kršitve etičnega kodeksa so predvidene sankcije, ki so zapisane v pravilnikih OZS. Sankcije so 
lahko opomin, denarna globa, vrnitev nagrad, trajen ali začasen odvzem pravice do udeležbe na 
odbojkarskih dogodkih na nacionalni in/ali mednarodni ravni, trajen ali začasen odvzem licence, 
razrešitev s položaja, trajna ali začasna izključitev iz članstva OZS ali kombinacija navedenih 
sankcij. 
 
 3. PRIPOROČENO RAVNANJE DELEŽNIKOV V ODBOJKI  
 
Spoštovanje vseh, ki so udeleženi na posameznih odbojkarskih dogodkih, aktivnostih ali akcijah. 
 
Tekmovanja, dogodki in aktivnosti morajo biti organizirani v skladu z vsemi predpisi, pravilniki in 
standardi, tako da so za vse udeležence ustvarjeni optimalni pogoji za izvedbo oziroma udeležbo 
na njih. 
 
Igralci trenirajo in tekmujejo v športnem duhu in po svojih najboljših močeh. 
 
Trenerji delujejo strokovno in športno ter s svojim ravnanjem dajejo zgled igralcem, še posebej 
mladoletnim. Redno skrbijo za izpopolnjevanje znanja na za to organiziranih seminarjih, tečajih in 
skozi ostale oblike izobraževanja. 

 
Sodniki, zapisnikarji in delegati-kontrolorji svoje naloge na tekmovanjih opravljajo skladno s pravili, 
avtonomno, objektivno in pošteno. 
 
Deležniki na noben način ne sodelujejo pri športnih stavah. Deležniki se zavzemajo za čist šport in 
se borijo proti dopingu, ne uporabljajo nobenih prepovedanih substanc in se ne poslužujejo 
nedovoljenih praks. 

 



                             

 

 
 
Deležniki s svojim ravnanjem in vedenjem ne smejo na kakršen koli način škoditi ugledu in dobremu 
imenu odbojke in OZS. 
 
Deležniki so dolžni skrbno varovati informacije in podatke, ki niso javni in jih ne smejo posredovati 
nepooblaščenim osebam. 
 
Deležniki spoštujejo načela zaupnosti in varovanja osebnih podatkov. 
 
Kršenje tega kodeksa lahko privede do sankcij, skladnih z določili pravilnikov OZS.  
 
Deležniki o kršitvah osnovnih načel športnega vedenja, etike, fair playa, tega kodeksa, pravil in o 
drugih nepravilnostih poročajo OZS. 
  
4. KONČNE DOLOČBE  
 
Nadzor nad izvajanjem načel Etičnega kodeksa je v pristojnosti OZS. V primeru kršitev se morebitne 
sankcije izvajajo v skladu s pravilniki OZS. 
 
Ta kodeks so obravnavali in potrdili člani Predsedstva OZS na korespondenčni seji dne 15.10.2021 
in prične veljati takoj. 
 
 
 
   Odbojkarska zveza Slovenije 
    Predsednik 
              Metod Ropret l.r. 


