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 KANDIDATURA  

za predlog člana  
Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji   

za mandat 2022-2027 
 (Izpolni upravičeni predlagatelj) 

 

Status predlagatelja (ustrezno obkroži): 

a) nacionalna športna zveza s področja individualnih športnih panog, ki so na rednem programu olimpijskih 

iger, 

b) nacionalna športna zveza s področja kolektivnih športnih panog, ki so na rednem  programu olimpijskih iger, 

c) nacionalna športna zveza, katere področje delovanja je pretežno športna rekreacija, 

d) nacionalna športna zveza, katere športna panoga ni na rednem programu olimpijskih iger, 

e) nacionalna športna zveza v miselnih športih, 

f) nacionalna športa zveza s področja športa invalidov, 

g) občinska športna zveza, 

h) športnik (oseba vpisana v evidenco registriranih športnikov pri OKS-ZŠZ), 

i) športni trener oziroma drugi športni strokovnjak (oseba vpisana v razvid strokovno izobraženih in 

usposobjenih delavcev v športu). 

 

Polni naziv in naslov predlagatelja  

(Z veliki tiskanimi črkami. V kolikor je predlagatelj fizična oseba vpišite ime in priimek in naslov za obveščanje): 

________________________________________________________________________________________,  

________________________________________________________________________________________, 

 

za kandidata/-ko za predlog člana Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS predlaga 

(ime in priimek kandidata/kandidatke z veliki tiskanimi črkami): 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Kratka utemeljitev predloga: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Kraj in datum:  

__________________________ 

 

 

ŽIG 

(V kolikor predlagatelj posluje z žigom) 

Ime in priimek predlagatelja 

(Z veliki tiskanimi črkami. V kolikor je predlagatelj pravna oseba se vpiše 

zakonitega zastopnika) 

 

___________________________________ 

 

Podpis predlagatelja 

 

___________________________________ 
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SOGLASJE IN IZJAVA KANDIDATA/KANDIDATKE  

za predlog člana  
Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji   

za mandat 2022-2027 
 (izpolni kandidat) 

 

Ime in priimek kandidata / kandidatke:  

Datum rojstva:  

Stalno prebivališče  

(ulica in hišna številka, številka pošte in naziv pošte): 

 

Naslov za vročanje, če ni enak stalnemu prebivališču  

(ulica in hišna številka, številka pošte in naziv pošte): 

 

Naziv delodajalca:  

Naziv delovnega mesta oziroma dela, ki ga opravljam:  

 

S svojim podpisom IZJAVLJAM: 

I. da soglašam s kandidaturo za člana Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki 

Sloveniji (Svet FŠO) in,  

II. da sem seznanjen/-a s pogoji iz tretjega odstavka 10.a člena Zakona o lastninskem preoblikovanju 

loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11, 58/12 in 29/17 – ZŠpo-1), 

ki določajo izloćilne pogoje za člane Sveta FŠO oziorma, da:   

- sem polnoleten / polnoletna in sem poslovno sposoben / sposobna, 

- nisem zaposlen /zaposlena na FŠO, 

- ne opravljam nadzora nad FŠO, 

- nisem odgovorna oseba oziroma zastopnik v organizacijah, ki so prejemnice finančnih sredstev FŠO, 

- nisem funkcionar / funkcionarka po predpisih s področja integritete in preprečevanja korupcije, 

- nisem funkcionar / funkcionarka v državnih organih, 

- nisem zaposlen / zaposlena v Loteriji Slovenije d.d., 

- nimam v lasti več kot en odstotek kapitala ali upravljavskih pravic ali glasovalnih pravic v Loteriji Slovenije 

d.d., 

- nisem član / članica vodstev političnih strank. 

 

S podpisom tega soglasja/izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujem, da so podatki, ki 

sem jih navedel / navedla v soglasju/izjavi, resnični. 

 

S podpisom tega soglasja/izjave dovoljujem uporabo in obdelavo svojih osebnih podatkov za namen 

izvedbe postopka izbora kandidatov za predloge članov Sveta FŠO za mandat 2022-2027. Seznanjen/-a 

sem, da je obdelava osebnih podatkov za izvedbo postopka izbora obvezna in da Strokovni svet RS za 

šport osebne podatke iz tega obrazca hrani do poteka zakonskega roka za hrambo takšnih podatkov. 

   

Kraj in datum: _____________________                            Podpis kandidata/kandidatke: 

 

_________________________ 

 


