
 

DOGOVOR O KODEKSU RAVNANJA 
UDELEŽENCI DOGODKOV RZS 

ODGOVORNE OSEBE V IMENU RZS 

OSEBE, POVEZANE Z RZS 

 
Ta kodeks ravnanja predstavlja smernice za vse, ki delujejo za ali v imenu Rokometne Zveze 
Slovenije (v nadaljevanju RZS) ali so z njo povezani. Pri tem je treba upoštevati, da 
predstavljene smernice oziroma nasveti ne morejo nadomestiti zdravega razuma in manir. 
 
Vsi, ki delujejo v imenu RZS, sodelujejo pri dogodkih RZS, ali so na kakršen koli drug način 
povezani z RZS, morajo ravnati nepristransko. To vključuje obveznost izkazovanja integritete, 
poštenosti, objektivnosti in natančnosti pri vsakem dejanju, povezanem z rokometom.  
 
Vsako delo, dolžnost in uradno nalogo je treba opraviti strokovno. Visoka stopnja avtoritete 
in avtonomije, ki je pri opravljanju nalog zaupana osebam, povezanim z RZS, zahteva enako 
visoko stopnjo zavezanosti in strokovnega znanja. Visoka raven odgovornosti, ki je značilna 
za uradne dolžnosti, nalaga enako visok etični standard za vse udeležence. Upoštevanje 
visokega standarda se zrcali tudi v oceni in presoji drugih glede dela RZS ali oseb, povezanih z 
RZS. Vsi, ki delujejo v imenu RZS, morajo biti zavezani k spoštovanju tega visokega 
strokovnega standarda.  
 
RZS sprejema ta Dogovor o kodeksu ravnanja in pričakuje od vseh funkcionarjev, zaposlenih 
in odgovornih oseb na različnih funkcijah in z različnimi dolžnostmi v povezavi z RZS, da bodo 
spoštovali predstavljena načela. S tem RZS priznava potrebo po ohranjanju in spodbujanju 
zaupanja v strokovnost vseh vključenih oseb. To zaupanje je treba spodbujati med vsemi 
udeleženci v slovenski, pa tudi širši rokometni skupnosti. 
 
RZS meni, da kakovost in celovitost opravljanja dela, doseganja rezultatov in izpolnjevanja 
katere koli uradne naloge temeljita na integriteti ter visoki osebni ravni morale njenega 
osebja oziroma odgovornih oseb. Integriteta in etično vedenje predstavljata podlago za 
prihodnji razvoj rokometa v Sloveniji in širše. Z izobraževalnimi programi in drugimi 
ustreznimi sredstvi bo RZS spodbujala razumevanje, sprejetje in izvajanje spodaj navedenih 
členov. 
 
Pravila ravnanja RZS in Smernice RZS o družbenih omrežjih so sestavni del tega Kodeksa 
ravnanja ter imajo enako moč in učinek, kot če bi bili izrecno določeni v vsebini tega 
Kodeksa. Vsako sklicevanje na ta Kodeks ravnanja vključuje sklicevanje na Smernice RZS o 
družbenih omrežjih. 
 

1. ČLEN 

 
Eno glavnih vodil oseb, ki delujejo v okviru RZS in vseh ostalih z njo povezanih oseb mora biti, 
da nepristransko in pravično odločajo o zadevah, ki jih je treba obravnavati, in tako izvajajo 
dejavnostih, ki jih je potrebno opraviti. Kakršno koli odločanje na podlagi osebne 
pristranskosti ali katerihkoli drugih okoliščin, razen tistih, ki so kot relevantne  določene z 
veljavnimi pogoji, predpisi, Pravili rokometne igre (IHF) in, je nesprejemljivo. 
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Osebe, ki delujejo v okviru RZS ali so z njo povezane: 
 

- morajo pri izvajanju svojih nalog oziroma dejavnosti postaviti zvestobo in 
odgovornost rokometni igri, Pravilom rokometne igre (IHF) ter pravila in interese RZS 
pred interese posameznikom ali lastne interese, 

- morajo spoštovati sprejeti Statut, pravilnike in ostale akte oziroma predpise RZS, 
- morajo podpirati nadrejene odgovorne osebe pri RZS ali z njo povezane osebe, 
- ne smejo dajati osebnih obljub, ki bi lahko kakorkoli negativno vplivale na 

uveljavljeno in uradno delovanje RZS, 
- ne smejo neposredno ali posredno poslovati s tretjimi osebami na način, ki ni v 

skladu z njihovimi dolžnostmi in načeli ter delovanjem RZS, 
- morajo poročati o korupciji in neprimernem ravnanju, kadarkoli in kjerkoli ju 

odkrijejo, 
- morajo upoštevati Pravila ravnanja RZS in Smernice RZS o družbenih omrežjih. 

 
 

2. ČLEN 

 
Osebe, ki delujejo v okviru RZS ali so z njo povezane, nikakor ne smejo nikogar diskriminirati 
ali komur koli dajati posebnih ugodnosti oziroma privilegijev, zlasti ne v zameno za plačilo, 
darila, usluge, posebno obravnavo ali iz kakršnihkoli drugih podobnih razlogov. 
 
Osebe, ki delujejo v okviru RZS ali so z njo povezane, ne zase ne za svoje družinske člane ne 
smejo sprejemati uslug ali ugodnosti v okoliščinah, ki jih je mogoče razumeti kot vplivanje na 
opravljanje njihovih dolžnosti. 
 
Osebe, ki delujejo v okviru RZS ali so z njo povezane, ne smejo neposredno ali posredno 
sprejemati ponudb podkupnin ali drugih plačil v denarju ali drugi obliki ter takšnih informacij 
ne smejo hraniti za to, da bi komu neupravičeno dajali prednosti v zvezi s tekmo ali njenim 
izidom.  
 

 

 

3. ČLEN 

 
Osebe, ki delujejo v okviru RZS ali so z njo povezane, so zavezane k tajnosti glede notranjih 
zadev RSZ. 
 
Osebe, ki delujejo v okviru RZS ali so z njo povezane, morajo delovati na način, ki je primeren 
RZS in ki odraža pomen njihovih funkcij. 
 
V zvezi s tem osebe, ki delujejo v okviru RZS ali so z njo povezane, ne smejo: 
- dajati izjav, ki bi lahko škodovale ugledu rokometa in/ali RZS; 
- ravnati tako, da bi lahko škodovale ugledu rokometa in/ali RZS. 
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Za vse vrste osebne komunikacije oseb, ki delujejo v okviru RZS ali so z njo povezane, bodisi 
med opravljanjem nalog oziroma dolžnosti v okviru uradnih dejavnosti RZS bodisi zunaj njih, 
veljajo naslednja pravila lepega vedenja. Osebno komuniciranje se v nobenem primeru ne 
sme uporabiti za: 
- širjenje govoric o posameznih temah ali osebah, 
- vključevanje drugih v dejanja, ki so jasno usmerjena proti očitnim interesom RZS, 
- zbiranje informacij za posredovanje medijem ali za druge namene, s katerimi bi očitno 
škodovali RZS, zvezam članicam, funkcionarjem, partnerjem in drugim osebam, ki vodijo RZS 
ali so z njo povezane. 
 
 

4. ČLEN 

 
Osebe, ki delujejo v okviru RZS ali so z njo povezane, ne smejo v okviru opravljanja svojih 
nalog in na uradnih dogodkih, povezanih z RZS na neprimeren način uživati alkohola, tobaka 
ali podobnih substanc. To pomeni: 

- pretirano uživanje alkohola, prepovedanih drog ter drugih opojnih substanc; 
- uživanje alkohola, tobaka ali podobnih substanc na javnih mestih in v športnih 

dvoranah, 
- uživanje alkohola, tobaka ali podobnih substanc neposredno pred opravljanjem 

uradnih dejavnostih in nalog ali po tem. 
 
 
5. ČLEN 

 
Verbalna zloraba, fizično nasilje, rasizem, spolno nadlegovanje ipd. so ravnanja, ki so 
nedopustna za vsakogar, ki je povezan z RZS.  
 
Strpnost ter pošteno in enako obravnavanje vseh udeležencev so osnova ravnanja vsakogar, 
ki deluje v imenu RZS. 
 

 

6. ČLEN  

 
Dolžnost oseb, ki delujejo v okviru RZS ali so z njo povezane, je zaščititi interese RZS, klubov, 
igralcev, predstavnikov klubov, funkcionarjev, osebja ali uslužbencev RZS, administratorjev, 
predstavnikov televizije in drugih medijev, predstavnikov partnerjev in partnerskih podjetij, 
navijačev itd. pred neprimerni ravnanjem. Prizadevati si morajo za spodbujanje ustreznega 
ravnanja in odnosa vseh tistih, ki sodelujejo pri vsakodnevnem poslovanju, odločanju, 
športnih dogodkih in drugih dejavnostih. 
 
 
7. ČLEN  

 
Osebe, ki delujejo v okviru RZS ali so z njo povezane, so se dolžne trajno izpopolnjevati z 
nenehnim dodatnim izobraževanjem, nenehnim praktičnim usposabljanje, rednimi fizičnimi 
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dejavnostmi ter proučevanjem igre, pravil ter taktičnega in tehničnega razvoja rokometne 
igre. Enako velja tudi za znanje slovenskega jezika. 
 
Osebe, ki delujejo v okviru RZS ali so z njo povezane, so dolžne natančno navesti svoje 
kvalifikacije in usposobljenost pri prijavi na uradne dolžnosti ali naloge oziroma pri 
sprejemanju le-teh.  
 
 
8. ČLEN  

 
Osebe, ki delujejo v okviru RZS ali so z njo povezane, so dolžne obravnavati druge sodelavce, 
funkcionarje in osebe, ki vodijo RZS ali so z njo povezane, s poklicnim dostojanstvom in 
vljudnostjo ter se morajo vzdržati javne kritike drugih oseb, ki vodijo RZS ali so z njo 
povezane. 
 
Osebe, ki delujejo v okviru RZS ali so z njo povezane, ne smejo vlagati ali sprejemati nobenih 
stav, ki se nanašajo na njihove dejavnosti ali naloge, oziroma dovoliti drugim, da to storijo v 
njihovem imenu. 
 
 
9. ČLEN  

 
Osebe, ki delujejo v okviru RZS ali so z njo povezane, ne smejo sodelovati pri dejanjih, katerih 
namen je neupravičeno omejiti ali preprečiti dostop do uradnih delovnih mest, nalog ali 
članstva v združenju. Prepoved zajema tudi izbiro kandidatov na podlagi finančnega položaja, 
rase, veroizpovedi, barve kože, starosti, spola, spolne usmerjenosti, invalidnosti, 
državljanstva ali narodnostne pripadnosti. 
 
 
10. ČLEN 

 
Osebe, ki delujejo v okviru RZS ali so z njo povezane, morajo RZS nemudoma poročati o vseh 
ugotovitvah v zvezi s kršitvami osnovnih načel športnega vedenja, fair-playa, kodeksa 
ravnanja ter drugimi kršitvami veljavnih predpisov. 
 
Vsako neizpolnjevanje te dolžnosti pomeni kršitev obveznosti do RZS in lahko pripelje do 
nadaljnjih posledic za zadevno(-e) osebo(-e). 
 
 
11. ČLEN 

 
Kršenje tega Dogovora o kodeksu ravnanja, vključno z neupoštevanjem obveznosti 
ustreznega poročanja o morebitnih dogodkih in ugotovitvah v zvezi s korupcijo ali 
nedovoljenim vplivanjem ter podobnim ravnanjem v nasprotju z osnovnimi načeli poštenosti 
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in športnosti, lahko v skladu z veljavnimi statuti in predpisi RZS privede do suspenza in drugih 
kazni za zadevnega uslužbenca RZS za prihodnja državna in mednarodna tekmovanja.  
 
Kršenje tega dogovora s strani zaposlenih pri RZS predstavlja kršitev delovnih obveznosti in s 
tem kršitev pogodbe o zaposlitvi  in je lahko podlaga za redno ali izredno odpoved pogodbe 
o zaposlitvi, skladno z zakonom. 
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PRAVILA RAVNANJA RZS 

 
1. Vse osebe, ki vodijo RZS ali so z njo povezane, morajo upoštevati naslednja pravila 

ravnanja: 
 

- osebe, ki vodijo RZS ali so z njo povezane, morajo nositi posebej dobavljeno opremo. 
- osebe, ki vodijo RZS ali so z njo povezane, ne smejo uživati nobenih substanc, ki bi 

lahko omejile njihovo mentalno ali fizično sposobnost. 
- ravnanje, izjave in dejanja oseb, ki vodijo RZS ali so z njo povezane, med opravljanjem 

svojih dolžnosti ter na poti do tekmovanja/dejavnosti in nazaj mora biti vzorno ter ga 
morata odlikovati športnost, vljudnost in samokontrola. 

- na uradne naloge morajo osebe, ki vodijo RZS ali so z njo povezane, prispeti dovolj 
zgodaj, da imajo dovolj časa za pripravo infrastrukture, pregled objektov in opreme, 
pogovor o lokalnih organizacijskih zadevah, dajanje navodil lokalnim predstavnikom 
ter izmenjavo koristnih informacij z različnimi udeleženci. 

- nobena oseba, ki vodi RZS ali je z njo povezana, ne sme javno kritizirati RZS, njenih 
uradnikov, partnerjev, posameznih združenj ali drugih oseb, ki vodijo RZS ali so z njo 
povezane. 

- osebe, ki vodijo RZS ali so z njo povezane, ne smejo zavrniti dodeljene naloge zato, da 
bi lahko sprejele neko drugo nalogo na drugem rokometnem področju. 

- osebe, ki vodijo RZS ali so z njo povezane, si prizadevajo imeti in izkazovati izčrpno 
znanje s področja svojih pristojnosti, razumevanje vsebine in namena pravil igre ter 
lastnih nalog. 

- osebe, ki vodijo RZS ali so z njo povezane, morajo poskrbeti, da nihče ne vpliva na 
pripravo protokolov, zapisnikov in poročil ter morajo biti izjemno pozorne na 
morebitno potvarjanje podatkov.  

- nobena oseba, ki vodi RZS ali je z njo povezana, se ne sme z drugimi pogovarjati o 
internih informacijah, zasebnosti drugih oseb, tajnih podatkih ali posameznih 
sodniških nalogah. 

 
2. Vsaka oseba, ki vodi RZS ali je z njo povezana, se mora izogibati kakršnemu koli dejanju, 

ne glede na to, ali ga ta pravila prepovedujejo ali ne, če bi to dejanje lahko povzročilo 
kršitev ali vtis o kršitvi. Še posebej se mora vzdržati: 

  
- uporabe RZS za lastno korist, 
- prednostne obravnave kogar koli, 
- delne izgube neodvisnosti ali nepristranskosti, 
- posredovanja zaupnih internih informacij, 
- napovedovanja odločitev RZS, 
- dajanja vtisa, da odloča v imenu RZS, 
- negativnega vplivanja na zaupanje javnosti v integriteto RZS, 
- sprejemanja neprimernih ali prevelikih daril oziroma ugodnosti od kogar koli, ki želi 

poslovati z RSZ, njenimi članicami, partnerji in sodelavci, 
- skrajno neprimernega obnašanja tudi zunaj opravljanja dolžnosti za RZS. 
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3. Vse osebe, ki opravljajo uradno funkcijo v okviru RZS, morajo v vsakem trenutku 
zagotoviti, da ni nobenega dvoma glede njihovega statusa. Zlasti je priporočljivo, da se 
osebe, ki vodijo RZS ali so z njo povezane, vzdržijo sodelovanja v uradnih dogodkih tako, 
da opravljajo dve nalogi hkrati (razen če to zahteva RZS). Podobno je treba vsa vabila za 
osebe, ki vodijo RZS ali so z njo povezane, nasloviti na sedež v Ljubljani; noben funkcionar 
RZS ne sme sprejeti povabila na podlagi zasebnega sporočila gostitelja (slednje ne velja 
za osebna vabila, ki temeljijo na prijateljskih odnosih zunaj RZS in ne posegajo v delo 
RZS). 
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SMERNICE RZS O DRUŽBENIH OMREŽJIH  

 
Družbena omrežja so spremenila naš način komuniciranja. Z nekaj dotiki na zaslonih naših 
mobilnih naprav si lahko zdaj sproti izmenjamo informacije s prijatelji, družino in sodelavci 
po vsem svetu. S svojimi objavami, informacijami, ki jih delimo z drugimi, in všečki smo 
postali spletni veleposlaniki rokometa in RZS, množica platform družbenih omrežij pa nam 
ponuja neomejene priložnosti za širjenje pozitivnih sporočil o našem športu in pridobivanje 
novih navijačev. 
 
Da bi čim bolje izkoristili družbena omrežja, mora vsaka oseba, ki vodi RZS ali je z njo 
povezana, k spletnim dejavnostim pristopati enako kot k osebni komunikaciji ter uporabljati 
zdrav razum. V pomoč osebam, ki vodijo RZS ali so z njo povezane, pri uporabi družbenih 
omrežij je RZS oblikovala naslednje smernice, ki jih je treba upoštevati: 
 
Bodite transparentni – na spletu uporabljajte svoje pravo ime in povejte, kakšna je vaša 
vloga v okviru RZS, zlasti če objavljate o dejavnostih v rokometu in RZS. Pojasniti je treba 
tudi, da so mnenja, ki jih izražate, vaša osebna mnenja. Ne pozabite tudi, da četudi govorite 
o RZS in njenih dejavnostih, ne morete govoriti v imenu zveze. 
 
Spoštujte druge – spoštujte druge in njihova stališča, četudi se razlikujejo od vaših. Ne 
objavljajte, delite ali všečkajte nobenih vsebin, za katere se lahko šteje, da predstavljajo 
zlorabo, grožnjo ali so neprimerne. V svojih objavah na družbenih omrežjih ne podajajte 
negativnih pripomb o drugih. 
 
Bodite pozorni – vse, kar objavite, četudi zgolj med prijatelji in ne glede na to, kakšne 
nastavitve zasebnosti imate na spletu, lahko vidijo (in delijo) tudi osebe, ki jih ne poznate, 
vključno z mediji, navijači in igralci. Ne pozabite, da je vse, kar objavite na družbenih 
omrežjih, javno. 
 
Bodite odgovorni – odgovorni ste za vsebino, ki jo objavljate, delite ali všečkate. Prepričajte 
se, da ste povezani samo z vsebino, ki je v skladu z vašimi vrednotami in strokovnimi 
standardi, ki jih pričakuje RZS. Prav tako morate vedno zagotoviti, da imate dovoljenje za 
uporabo vsebine, preden jo objavite. 
 
Spoštujte zaupnost in zasebnost – ni treba prav vsega deliti na družbenih omrežjih. Ne 
objavljajte zaupnih ali tajnih informacij, do katerih imate dostop zaradi svoje vloge v RZS. 
Poskrbite za to, da boste spoštovali zasebnost drugih, zlasti če imate na primer na različnih 
dogodkih privilegiran dostop do omejenih območij. 
 
Pomislite, preden kaj objavite – želimo, da objavljate pozitivna sporočila in podobe o 
rokometu, RZS in njenih dogodkih – vendar uporabite zdrav razum ter razmislite, preden kar 
koli objavite. Na družbenih omrežjih ne objavljajte ničesar, česar niste pripravljeni povedati 
tudi osebno. Razmislite tudi, kako si lahko drugi razlagajo vaše objave, ter upoštevajte 
kulturne in nacionalne razlike. 
 



 

 9 

Dodatne informacije? Če imate vprašanje o uporabi družbenih omrežij ali bi se želeli 
pogovoriti o določenem vprašanju, se obrnite na RZS, kjer vam bodo z veseljem pomagali – 
office@rokometna-zveza.si / Tel. +386 1 547 66 22 

mailto:office@rokometna-zveza.si
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Deklaracija:  
 

Spodaj podpisana oseba, ki vodi RZS ali je z njo povezana, potrjuje, da bo sodelovala in se 
udeleževala vseh vrst nalog, dolžnosti ter tekmovanj, dejavnosti in dogodkov na pravilen, 
pošten in športen način, ter da bo zagotovila, da nihče ne bo neprimerno vplival na dogodke, 
tekmovanja, posamezne tekme in udeležence ali prirejal odločitve oziroma izide. Sem 
spadajo neprimerno vplivanje, sprejemanje daril, sprejemanje ponudb za prirejanje izidov 
in/ali poskuse pridobitve zaslužka pri stavah ali loteriji. 
 
S svojim podpisom podpisnik potrjuje, da razume in sprejema kodeks ravnanja RZS in s tem 
povezane kazni za kršitve.  
 
S svojim podpisom potrjujem, da sem prebral(-a) kodeks ravnanja ter se zavezujem, da ga 
bom spoštoval(-a). S tem potrjujem tudi spoštovanje vsebine in namena tega dogovora. 
 
 

PREDLOŽITEV TEGA DOKUMENTA PREDSTAVLJA SESTAVNI DEL KAKRŠNEGA KOLI DELA, 
NALOGE ALI DOLŽNOSTI V IMENU RZS 

 
 
 
 

Ime in Priimek: ______________________  Funkcija: _______________________________ 

 
 
Datum:_____________________________ Podpis: _________________________________ 
 
 


