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Na podlagi: 

 določil Evropske listine o športu in Kodeksa etike v športu (sprejetih na 7. konferenci 
ministrov, odgovornih za šport, na Rodosu v Grčiji v maju 1992, ki jih je potrdila tudi 
Vlada Republike Slovenije v februarju 1994) 

 določil Zakona o športu (ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije 04.03.1998) 
 temeljnih določil o namenu delovanja in nalog, opredeljenih v Statutu 

namiznoteniške zveze Slovenije 
 potrditve Izvršnega odbora na 12. seji Izvršnega odbora NTZS, dne 29.03.2011 

 

je Izvršni odbor NTZS sprejel naslednji: 

 

KODEKS ETIKE NAMIZNOTENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE 

Preabula: 

»POŠTENOST je del človekove morale. Pošten je tisti, ki naredi, kar obljubi, čeprav ga k temu 

ne zavezuje zapisana obljuba. To so lastne norme, ki se jih drži.« 

1. Uvodne določbe  

1.1 Etični kodeks NTZS temelji na načelih etike in morale ter na veljavni zakonodaji     
Republike Slovenije in Evropske skupnosti ter predpisih in standardih ITTF, ETTU in NTZS. 

1.2 Etični kodeks je zbirka temeljnih etičnih načel, ki zavezujejo k notranji (osebni) potrditvi 
in upoštevanju v praksi. Obvezuje člane NTZS k etičnemu delovanju pri opravljanju nalog v 
okviru NTZS, ITTF in ETTU. 

2. Načela etičnega kodeksa 

2.1 Člani NTZS morajo pri svojem delu enakopravno obravnavati vse ljudi ne glede na raso, 
narodnost, spol, politično ali versko pripadnost, ipd. Delovati morajo vestno, pošteno, 
prizadevno in pravično na podlagi zakonskih določil in predpisov, predpisov ITTF, ETTU in 
NTZS ter dobre poslovne prakse, splošnih etičnih principov, določil tega kodeksa in stroke.  

2.2 Člani NTZS spoštujejo dogovorjen način komuniciranja in zagotavljanje pogojev za 
korektno zunanjo in notranjo komunikacijo. 

2.3 Člani NTZS morajo poskrbeti, da so pravočasno in kvalitetno informirani 
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2.4 Člani NTZS  sodelujejo  pri ustvarjanju etično-moralne kulture v družbi. 

2.5 Člani komisij, odborov in svetov  se obvezujejo, da bodo delovali  aktivno in uspešno. 
Trudili se bodo za izvrševanje nalog na način, ki bo pregleden in racionalen (vsebinsko in 
časovno). 
Delovanje članov komisij bo odzivno glede na dogodke ali aktivnosti interesnih skupin, ko bo 
to potrebno. 

2.6  Odnosi med člani NTZS temeljijo na medsebojnem spoštovanju, vzajemni in solidarni 
pomoči, kolegialnosti, strpnosti, iskrenosti, medsebojnem zaupanju in dostojanstvu, 
dobronamerni kritiki ter dobri komunikaciji. 

2.7 Na dogodkih NTZS in tudi sicer se morajo člani NTZS obnašati tako, da ne škoduje 
interesom in ugledu NTZS, s svojim nastopanjem v javnosti pa mora utrjevati ugled 
namiznega tenisa tako v poklicnem kot zasebnem življenju; 

 

3. Prehodne in končne določbe  

3.1 Nadzor nad izvajanjem načel etičnega kodeksa izvaja NTZS.  

3.2 Postopki in sankcije v primeru kršitev etičnega kodeksa se izvajajo v skladu s predpisi 
NTZS.  

3.3 Etični kodeks  NTZS prične veljati s sprejetjem Izvršnega odbora NTZS. 

 

 

S svojim podpisom se zavezujem, da bom spoštoval Etični kodeks NTZS. 

 

Datum: 

Funkcija: 

Ime in Priimek: 

Podpis: 

  


