
 

 

 

Spoštovani, 
 
Klub slovenskih olimpijcev in Komisijo športnikov pozivamo, da posredujejo predloge članov (M /Ž) Komisije 
za etična vprašanja športa v mandatnem obdobju 2022- 2026. Naprošamo vas, da predlagate vsaj enega 
kandidata/ kandidatko za člana/članico komisije.  
 
Komisija je organ, ki ga imenuje Izvršni odbor OKS-ZŠZ. Ima predsednika in člane. Komisija obravnava 
primere neprimernega etičnega in moralnega ravnanja ali obnašanja na področju športa, primere kršenja 
integritete in druge nepravilnosti ali zlorabe, ki se navezujejo na vse udeležence v športu.  
 
Komisija vodi postopke skladno s poslovnikom o delu in pri tem upošteva Etični kodeks delovanja v športu, 
Etični kodeks Mednarodnega olimpijskega komiteja in Etični kodeks Evropskih olimpijskih komitejev.  
 
Komisija sprejema svoje odločitve v obliki mnenj in priporočil, ki so lahko nato podlaga za odločanje na 
drugih organih OKS-ZŠZ.  
 
Kandidati za člane komisije morajo predložiti tudi pisno soglasje k kandidaturi ter izjavo o razpoložljivosti in 
zavezo o nepristranskost in neodvisnosti.  
 
Kandidati za člane komisije morajo izpolnjevati tudi nekatere posebne pogoje. Za člana (M/Ž) 
komisije je lahko imenovan kandidat, ki: 

- v lokalnem okolju, na nacionalni ali mednarodni ravni predstavlja osebnost z najvišjimi etično 
moralnimi normami; 

- ni bil pravnomočno obsojen za naklepno izvršeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni 
dolžnosti; 

- je državljan Republike Slovenije;  
- je star najmanj 30 let; 
- ima izkušnje z delom v športnih organizacijah ali organizacijah, ki delujejo na področju etike, 

morale, sodstva, prava, preprečevanja korupcije, nasilja in drugih nepravilnosti; 
- je pripravljen sodelovati v komisiji in poda pisno soglasje za kandidaturo; 
- si prizadeva k uveljavljanju družbeno odgovornega ravnanja v športu in na drugih področjih;  
- podpiše izjavo o izpolnjevanju pogojev.  
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Ljubljana, 30.1.2023 

ZADEVA 

Poziv za posredovanje predlogov članov Komisije za etična vprašanja športa  
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Komisija bo imenovana za mandatno obdobje 2022-2026.  
 
Naprošamo vas, da kandidature in podpisane izjave kandidatov oddate najkasneje do 16. februarja 2023 
po e pošti info@olympic.si.   
 
V kolikor potrebujete kakšne dodatne informacije ali pojasnila, se prosimo obrnite na sekretarja Komisije za 
etična vprašanja športa dr. Toneta Jagodica, tone.jagodic@olympic.si.  
 
 
S športnimi pozdravi! 
 

 
                Uroš Mohorič 
     Direktor za področje športa 
Namestnik generalnega sekretarja  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: 
 
- Izjava kandidata za člana Komisije za etična vprašanja športa   
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Izjava kandidata (M/Ž) za člana Komisije za etična vprašanja športa 
 
 

Ime in priimek:   ___________________________________________ 
 
Naslov:   ___________________________________________ 
 
E pošta:   ___________________________________________  
 
Telefon:   ___________________________________________ 
 
 
 
Predlagatelj, ki podaja predlog kandidata za člana Komisije za etična vprašanja športa:  
 
______________________________________________________________________________  
 
 
Kandidate za člane komisije predlagajo članice OKS-ZŠZ, Komisija športnikov in Klub slovenskih 
olimpijcev. Kandidati morajo izpolnjevati tudi nekatere posebne pogoje. Za člana komisije je lahko 
imenovan kandidat, ki: 

- v lokalnem okolju, na nacionalni ali mednarodni ravni predstavlja osebnost z najvišjimi etično 
moralnimi normami; 

- ni bil pravnomočno obsojen za naklepno izvršeno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni 
dolžnosti; 

- je državljan Republike Slovenije; 
- je star najmanj 30 let; 
- ima izkušnje z delom v športnih organizacijah ali organizacijah, ki delujejo na področju etike, 

morale, sodstva, preprečevanja korupcije, nasilja in drugih nepravilnosti; 
- je pripravljen sodelovati v komisiji in poda pisno soglasje za kandidaturo; 
- si prizadeva k uveljavljanju družbeno odgovornega ravnanja v športu in na drugih področjih;  
- podpiše izjavo o izpolnjevanju pogojev.  

 
 
 
 
Podpisani kandidat za člana Komisije za etična vprašanja športa, ki deluje pod okriljem OKS-ZŠZ, 
soglašam s kandidaturo in potrjujem izpolnjevanje nevednih pogojev.  
 
 
 
 
 
Datum: __________________   Podpis: _______________________ 


