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Na podlagi 2. alineje 15. člena statuta Športne zveze Maribor, sprejema Skupščina Športne zveze Maribor 
naslednji  
 

KODEKS  IZOGIBANJA NASPROTJEM INTERESOV IN ZAGOTAVLJANJA 
GOSPODARNOSTI POSLOVANJA  

 
 

1. člen (Uvodna določba) 
1.1 Športna zveza Maribor (v nadaljevanju ŠZM) z namenom izogibanja nasprotja interesov 
članov upravnega odbora, sodelavk in sodelavcev ŠZM ter zagotavljanja gospodarnosti 
poslovanja ŠZM, s tem kodeksom določa temeljna načela za preprečevanje nasprotja interesov 
pri opravljanju dela in gospodarnosti poslovanja na ŠZM. 

 

2. člen (Opredelitev pojmov)  
2.1. Za izključno potrebe tega kodeksa se za delavce ŠZM štejejo vsi delavci, ki so zaposleni na 
ŠZM, ali za ŠZM kot fizične osebe izvajajo pogodbeno delo, ki na letni ravni obsega več kot štiri 
(4) mesece. Med delavce ŠZM se ne štejejo študenti in dijaki, ki na podlagi študentske napotnice 
opravljajo delo za ŠZM. 
Funkcionarji ŠZM so vsi člani Upravnega odbora ŠZM in Nadzornega odbora ŠZM; 
2.2 Družinski člani delavca ali funkcionarja ŠZM so njegov zakonec, otroci, posvojenci, starši, 
posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki z delavcem ali funkcionarjem ŠZM živijo v skupnem 
gospodinjstvu ali zunajzakonski skupnosti;  
2.3 Nasprotje interesov so okoliščine, v katerih zasebni interes delavce v ali funkcionarjev vpliva 
ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje njegovih delovnih nalog ali 
funkcij na ŠZM;  
2.4 Zasebni interes delavca ali funkcionarja ŠZM pomeni premoženjsko ali nepremoženjsko korist 
zanj in za njegove družinske člane in za druge fizične osebe ali pravne osebe, s katerimi ima ali je 
imela osebne, poslovne ali politične stike (v nadaljevanju: povezana oseba), do katere lahko pride 
zaradi njegovega delovanja ali položaja v ŠZM; 
2.5 Delavci in funkcionarji so dolžni razkriti okoliščine, ki pomenijo nasprotje interesov po tem 
kodeksu ter takoj sporočiti vsako spremembo ali nastanek novih okoliščin, ki pomenijo nasprotje 
interesov.  
 

 

3. člen (Temeljna načela za izogibanje nasprotju interesov)  
3.1 Vsak delavec ali funkcionar ŠZM se je pri svojem delu na ŠZM dolžan izogibati dejanskemu ali 
možnemu nasprotju interesov in mora storiti vse, da se mu izogne. Svoje funkcije ali dela na ŠZM 
ne sme uporabiti za to, da bi sebi ali komu drugemu uresničil kakšen nedovoljen zasebni interes. 
3.2 Delavec ali funkcionar ŠZM ne sme izkoristiti svojega položaja in svojih referenc, pridobljenih 
na ŠZM, da bi na škodo ŠZM, on ali z njim povezane osebe in družinski člani, pridobili možnost za 
pridobivanje poslov. 
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4. člen (Načela gospodarnosti) 
4.1 Odredbodajalci ŠZM morajo pri izpolnjevanju svojih obveznosti ravnati s skrbnostjo dobrega 
gospodarja; 
4.2 Odredbodajalci ŠZM morajo gospodarno, skrbno in učinkovito uporabljati sredstva, ki so jim 
bila zaupana: 
4.3 Odredbodajalec mora izvesti naročanje storitev in blaga tako, da z njim zagotovi gospodarno 
in učinkovito porabo sredstev ŠZM in zagotovi tržne cene in ostale najboljše možne pogoje 
nabave; 
4.4 Odredbodajalec pri naročanju ne sme omejevati konkurence med ponudniki; 
4.5 Ponudnik mora biti izbran dokumentirano in na pregleden način. 

 
 

5. člen (Načela transparentnosti) 
5.1 Odredbodajalci, delavci in funkcionarji ŠZM morajo v primeru, če pri svojem delu v okviru 
ŠZM zaznajo morebitno nasprotje interesov, le to razkriti Upravnemu odboru ŠZM in se izločiti iz 
tega dela, oziroma postopkov . 
5.2 Kadar je pri sklepanju kateregakoli posla prisotno kakršenkoli nasprotje interesa, ga mora 
odredbodajalec dokumentirati in o tem obvestiti Upravni odbor ŠZM, ki odloči o izvedbi posla in 
načinu njegove izvedbe; 
5.3 Če delavec ali funkcionar ne razkrije nasprotja interesov ali sporoči napačne ali zavajajoče 
podatke, krši obveznosti iz delovnega razmerja in/ali tega kodeksa ter odgovarja skladno z 
veljavnimi predpisi.  
 

6. člen (Končne določbe)) 
6.1 Ta kodeks začne veljati z naslednjim dnem po objavi kodeksa na spletnih straneh ŠZM, po 
tem, ko ga sprejme Skupščina ŠZM. 
6.2 Delavci in funkcionarji, so dolžni podati izjavo o  izogibanju nasprotjih interesov iz točke 2.5 
tega kodeksa v 3 mesecih po začetku veljavnosti kodeksa. 
6.3 Izjave pripravi in hrani ŠZM na svojem sedežu. 
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