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1. UVOD 

 

Triatlonska zveza Slovenija (v nadaljevanju TZS) je krovna organizacija na področju triatlona 

v Sloveniji in kot nacionalna panožna športna zveza združuje klube in pravne osebe, ki 

izvajajo dejavnosti na področju triatlona v Sloveniji. TZS je članica Olimpijskega komiteja 

Slovenije – združenja športnih zvez in članica mednarodnih triatlonskih organizacij. 

 

Naloga TZS je rast in razvoj triatlona (ter drugih športnih disciplin pod okriljem TZS: 

duatlona, akvatlona, kros triatlona ipd.) v Sloveniji s podporo vsem vključenim v šport, kar 

njeni člani* (*predstavniki in zastopniki TZS, člani delovnih teles TZS, predstavniki in 

zastopniki klubov, trenerji in vaditelji, sodniki, organizatorji tekmovanj pod okriljem TZS in 

ETU, tekmovalci z licenco TZS ter ostali prostovoljni ali poklicni udeleženci v aktivnostih 

TZS) uresničujejo z: 

 

1. Vzdrževanjem najvišjih standardov transparentnosti in odgovornosti. 

2. Reševanjem morebitnih etičnih in moralnih sporov na hiter, diskreten in pošten način. 

3. Varovanjem ugleda TZS kot krovne organizacije na področju triatlona v Sloveniji. 

4. S spoštovanjem veljavne zakonodaje RS, ter tekmovalnih, disciplinskih in drugih 

pravilnikov ter aktov krovne triatlonske organizacije ETU/ITU. 

5. Zagotavljanjem, da so vsi člani TZS seznanjeni z veljavnimi pravilniki in akti TZS. 

6. Natančnim in profesionalnim vodenjem vseh aktivnosti v TZS, posameznih članicah 

TZS ter organizacijah povezanih s TZS. 

 

Namen etičnega kodeksa TZS je opredeliti in definirati standarde vedenja ter vrednote, ki jih 

morajo pri svojem delu v okviru TZS upoštevati vsi člani TZS. Etični kodeks predstavlja 

merilo za ocenjevanje sprejemljivosti posameznih dejanj, zato je upoštevanje kodeksa 

obvezno in pogoj za delovanje v okviru TZS. Kršitve etičnega kodeksa so lahko obravnavane 

in sankcionirane v skladu z veljavnim disciplinskim pravilnikom TZS. 
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2. PODROČJA ETIČNEGA KODEKSA TZS 

 

Etični kodeks TZS predstavlja skupek pravil, ki veljajo za vse člane TZS. Prav tako Etični 

kodeks TZS pokriva vse aktivnosti in procese, ki se odvijajo pod okriljem TZS (tekmovanja, 

srečanja, izobraževanja…), posameznih članic oziroma vse aktivnosti, kjer sodelujejo člani 

TZS (mednarodna tekmovanja, prisotnost v medijih, sponzorske obveznosti itd.).  

 

2.1 SPLOŠNA DOLOČILA ETIČNEGA KODEKSA TZS 

 

Vsi člani TZS imajo odgovornost za: 

a) Vzdrževanje najvišjih standardov dostojanstva in spoštovanja do drugih članov TZS 

in ostalih posameznikov ter skupin: 

- Z izkazovanjem spoštovanja ne glede na starost, spol, raso, fizične sposobnosti, 

narodnostno in etično pripadnost, spolno usmerjenost, versko in politično 

prepričanje ali ekonomski status. 

- S primernim in nežaljivim izražanjem komentarjev, ter izogibanjem javnemu 

kritiziranju športnikov, trenerjev, sodnikov in drugih članov TZS. 

- Z izkazovanjem zglednega športnega vedenja, vodenja in upoštevanjem najvišjih 

etičnih in moralnih standardov. 

- S preprečevanjem oziroma ukrepanjem v primeru zaznanih kršitev etičnega 

kodeksa. 

- Z zagotavljanjem, da so vedno in povsod upoštevani veljavni pravilniki in akti 

TZS. 

b) Izogibanje in preprečevanje vseh oblik vedenja, ki vključujejo oziroma imajo znake 

nasilja in so usmerjene proti posameznikom ali skupinam. Vrste vedenja, ki 

vključujejo znake nasilja so: 

- Pisno in verbalno nasilje, grožnje, izbruhi nasilja usmerjeni proti skupini ali 

posameznikom. 

- Žaljivo komentiranje, namigovanje, napeljevanje k izvajanju nasilja. 

- Podcenjevalno in pokroviteljsko obnašanje z namenom negativnega vpliva na 

samozavest, rezultate in uspešno delovno okolje 
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- Izvajanjem praktičnih šal, ki povzročijo nelagodje ali sram, ogrozijo varnost 

posameznika ali skupine in negativno vplivajo na občutek varnosti in 

pripadnosti. 

- Vse oblike agresivnih oblik sprejema v ekipo, klub, TZS. 

- Vse oblike neželenega fizičnega kontakta, kot npr. božanje, masiranje, 

poljubljanje, ščipanje, trepljanje ipd. 

- Vse oblike neželenega napeljevanja k spolnosti oz. spolnim odnosom, kot npr. 

flirtanje, nespodobna povabila in napeljevanja ipd. 

- Fizično in spolno nasilje. 

- Vsa ostala dejanja, ki niso nujno usmerjena proti posameznikom ali skupini, imajo 

pa kljub temu vpliv na ustvarjanje sovražnega in negativnega ozračja v skupini. 

- Grožnje ali nasilje nad posamezniki, ki prijavijo nasilje ali kršitev etičnega 

kodeksa. 

c) Izogibanje in preprečevanje vseh oblik spolnega nadlegovanja, ki vključujejo 

nezaželeno opolzko komentiranje, napeljevanje k spolnim odnosom, zahteve po 

spolnih uslugah, oziroma kakršnokoli drugo dejanje, ki ima znake spolne zlorabe, 

med njimi tudi: 

- Opolzke in žaljive šale. 

- Prikazovanje vsebin s seksualno vsebino (fotografije, filmi, SMS in druga 

sporočila…). 

- Spraševanje, zasliševanje o posameznikovi spolni aktivnosti in/ali osebnem 

življenju z navezovanjem na spolno aktivnost. 

- Nezaželen fizičen kontakt, napeljevanje k spolnim odnosom, nespodobna 

povabila, zasledovanje, nadlegovanje. 

- Spolni napad. 

d) Preprečevanje zlorabe položaja avtoritete z namenom prisiliti posameznika v 

opravljanje nedovoljenih in neprimernih aktivnosti. 

e) V primeru odraslih z izogibanjem pitja alkoholnih pijač v situacijah, kjer so prisotne 

mladoletne osebe. 

f) Spoštovanje tuje lastnine. 
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g) Preprečevanje zlorabe nedovoljenih zdravil ter uporabe s strani WADA-e 

prepovedanih poživil in metod. 

h) Spoštovanje statuta TZS, vseh pravilnikov ter aktov TZS in svojih klubov, spoštovanje 

in uveljavljanje etičnega kodeksa TZS. 

i) Spoštovanje Ustave ter zakonov RS. 

 

2.2 DODATNA DOLOČILA ZA TRENERJE IN VADITELJE 

 

Trenerji in vaditelji (v nadaljevanju trenerji), ki delujejo pod okriljem TZS, morajo zaradi 

vzdrževanja integritete trenerskega poklica in avtoritete, ki jo imajo, upoštevati še dodatna 

določila. Odnos med športniki in trenerji ne vsebuje le razvoj talenta in fizičnih sposobnosti. 

Trener s svojo vlogo in avtoriteto igra ključno vlogo pri razvoju športnikove osebnosti ter 

sistema vrednot v športnem in širšem okolju. Ravno zato morajo trenerji ves čas: 

a) Zagotavljati varno okolje z izbiro starostim in sposobnostim primernih aktivnosti, ter 

skozi vadbeni proces izobraževati športnike o njihovih odgovornostih pri ustvarjanju 

varnega in pozitivnega vadbenega okolja. 

b) Športnike pripravljati sistematično ter progresivno z uporabo pravilnih metod ter 

konstantnim spremljanjem napredka ter se izogibati metodam ali postopkom, ki bi 

lahko športnikom škodovali. 

c) V primeru fizičnih ali psihičnih težav športnika v diagnozo in zdravljenje vključiti 

usposobljene strokovnjake s primernih področij medicine ter psihologije. 

d) Preprečevati kakršnekoli zlorabe prepovedanih poživil ali metod s strani športnikov. 

e) Sprejeti in spoštovati osebne cilje športnika ter le tega usmeriti k drugim 

strokovnjakom v primeru različnih interesov ali želja športnika. 

f) Spoštovati športnikovo zasebno življenje. 

g) Prepoznati podrejen položaj športnika v odnosu do trenerja. Trener v nobenem 

primeru ne sme imeti intimnega ali spolnega odnosa s svojim varovancem/ko, ki še 

ni dopolnil(a) 18 let, oziroma tudi po dopolnjenem 18. letu starosti v kolikor je trener 

v očitnem položaju moči, avtoritete in zaupanja. 
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2.3 DODATNA DOLOČILA ZA ŠPORTNIKE 

 

Športniki morajo zaradi svoje aktivne vloge in promocije športa ter TZS poleg splošnih 

določil upoštevati tudi sledeča določila: 

a) Poročati o vseh zdravstvenih in drugih problemih, ki jim onemogočajo udeležbo na 

treningih, potovanjih, tekmah. 

b) Spoštovati urnike in se pravočasno udeleževati tekmovanj, treningov in drugih 

obveznosti svojih klubov in TZS, z urejenim videzom in primernim obnašanjem. 

c) Spoštovati tekmovalna pravila in se udeleževati tekmovanj, za katere so pravočasno 

prijavljeni in izpolnjujejo pogoje za nastop. 

 

2.4 DODATNA DOLOČILA ZA SODNIKE 

 

Sodniki morajo poleg splošnih določil posebno pozornost nameniti: 

a) Izvajanju svoje funkcije nepristransko, profesionalno, pošteno. 

b) Izogibanju situacijam, kjer lahko nastane konflikt interesov. 

c) Na podlagi strokovnosti in dokazov ter veljavnih pravilnikov sprejeti neodvisne 

odločitve z možnostjo obrazložitve. 

 

2.5 DODATNA DOLOČILA ZA STARŠE IN GLEDALCE 

 

Splošni členi etičnega kodeksa TZS so namenjeni tudi staršem športnikov ter gledalcem na 

treningih ali tekmah. Poleg splošnih členov pa morajo starši in gledalci upoštevati še: 

a) Spodbujanje športnikov ne sme vsebovati sovražnih ali agresivnih vsebin. 

b) Ni dovoljena kakršna koli oblika posmehovanja v primeru napak ali nesreč na 

treningu ali tekmi. 

c) Sodniške odločitve je potrebno spoštovati in k temu spodbujati tudi športnike. 
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d) Spoštovanje je potrebno pokazati vsem posameznikom, ki svoj čas, delo ali denar 

vlagajo v razvoj triatlona. 

e) Navija in spodbuja se v temu določenih sektorjih, ne na progah in v prostorih 

namenjenih tekmovalcem in strokovnemu osebju. 

 

3. KONČNA DOLOČILA ETIČNEGA KODEKSA TZS 

 

Poznavanje in upoštevanje določil Etičnega kodeksa TZS je odgovornost vsakega člana 

Triatlonske zveze Slovenije. Etični kodeks TZS je objavljen na internetni strani TZS, podpis 

izjave o sprejemu in upoštevanju pa obvezen dokument pri sprejemu novih klubov, ki s tem 

potrjujejo, da bodo kodeks posredovali svojim članom in jih seznanjali z vsebino. 

S podpisom Izjave o sprejemu in upoštevanju etičnega kodeksa se člani TZS tudi formalno 

zavezujejo k najvišjim moralnim in etičnim vrednotam, ter s tem dokazujejo, da v našem 

športu in okolju ne bomo sprejemali, spodbujali ali tolerirali nasilnega, žaljivega, 

zlonamernega, nešportnega obnašanja.  

Etični kodeks TZS velja tudi v primeru, da izjave o sprejemu in upoštevanju posameznik ni 

podpisal in ne pomeni, da posamezna določila zanj ne veljajo. Vsak član TZS (kot je 

navedeno v drugem odstavku prvega člena) se je dolžan seznaniti s kodeksom ter ga 

upoštevati glede na svojo vlogo v okviru TZS in triatlona v Sloveniji. 
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IZJAVA O SPREJEMU IN UPOŠTEVANJU ETIČNEGA 

KODEKSA TZS 

 

Podpisani ______________, rojen _______, stanujoč __________ potrjujem, da sem 

prebral in razumel vsebino Etičnega kodeksa TZS. 

 

S podpisom: 

- Se zavezujem k upoštevanju posameznih določil Etičnega kodeksa TZS v 

vseh aktivnostih povezanih s triatlonom (in drugimi disciplinami) pod 

okriljem TZS in širše 

- se zavedam, da bo v primeru kršitev določil Etičnega kodeksa TZS 

Triatlonska zveza Slovenije sprožila disciplinski postopek in pri dokazanih 

kršitvah dosledno izvajala kazni, ki jih predvideva disciplinski pravilnik 

vključno z izgubo licence in izključitvijo iz TZS, v primeru kršitev, ki jih 

zajema Kazenski zakonik RS pa ukrepala s prijavo pristojnim organom. 

 

 

 

           Dne: ___________                                     Podpis: _________________ 

 

 

 

 

 

 

 


