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Na podlagi 24. člena Statuta Zavoda za šport in rekreacijo Domžale in Sklepa sveta Zavoda za šport 

in rekreacijo Domžale z dne 13. 12. 2017, je Strokovni svet Zavoda za šport in rekreacijo Domžale (v 

nadaljevanju: strokovni svet) na dopisni seji dne 28. 12. 2017 sprejel  

  

PRAVILNIK 

O  PRIZNANJIH ŠPORTNIKOM IN ŠPORTNIM DELAVCEM V OBČINI DOMŽALE 

  
1. člen 

Ta Pravilnik določa način, pogoje in kriterije, na podlagi katerih se športnikom in športnim delavcem 

izrekajo priznanja za dosežene športne uspehe in uspeha na področju športa.  

 

V pravilniku uporabljeni izrazi zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni 

in veljajo enakovredno tudi za ženski spol.  

 
2. člen  

O podelitvi priznanj za najboljše športnike in športne delavce leta v občini Domžale odloča Strokovni 

svet Zavoda za šport in rekreacijo Domžale (v nadaljevanju: strokovni svet). 

  
3. člen  

Posamezniki, dvojice, moštva, športni delavci in športne organizacije lahko kandidirajo za naslednje 

kategorije priznanj:  

 medalja 

 zlata medalja,  

 pokal,  

 zlati pokal,  

 plaketa, 

 posebna priznanja, 

 priznanje za življenjsko delo, 

 moštvo leta, 

 športnik in športnica leta. 

 

Za priznanja namenjena posameznikom ali dvojicam lahko kandidirajo: 

- člani športnih organizacij, ki delujejo v občini Domžale ali 

- člani drugih športnih organizacij, če so občani občine Domžale. 

 

Za priznanja namenjena moštvom lahko kandidirajo moštva športnih organizacij, ki delujejo v občini 

Domžale. 

 
4. člen 

Pri izboru prejemnikov priznanj za najboljše športnike in moštva leta se upošteva najboljši doseženi 

športni rezultat športnika oziroma moštva v koledarskem letu za katerega se priznanja podeljujejo.   

  

5. člen  

Strokovni svet enkrat letno, najmanj 2 meseca pred podelitvijo priznanj, pripravi in objavi javni razpis 

za podelitev priznanj v javnem občinskem glasilu »Slamnik« in na spletni strani Zavoda za šport in 

rekreacijo Domžale. 

 
Javni razpis mora vsebovati: 

 opis predmeta javnega razpisa, 
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 pogoje za kandidiranje na javnem razpisu, 

 kriterije za podelitev posameznih priznanj - merila, 

 razpisni rok, 

 način oddaje predloga. 
 
Kriteriji za podelitev posameznih priznanj – merila so priloga tega pravilnika. 
 

6. člen  

Predlagatelji kandidatur za priznanja so:  

 posamezniki,  

 športne organizacije, 

 strokovni svet. 

  
7. člen  

Pisni predlogi kandidatur se oddajo na enotnem obrazcu in morajo vsebovati osnovne podatke o 

kandidatu in predlagatelju, vrsto priznanja, utemeljitev kandidature, priloženo dokumentacijo o 

doseženih športnih rezultatih, soglasje kandidata za priznanje ter drugo zahtevano dokumentacijo. 

Obrazec se objavi na spletni strani Zavoda za šport in rekreacijo Domžale. 

  

Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo največ 5 kandidatov za posamezno priznanje. 

 

8. člen 

Strokovni svet izmed svojih članov določi tri člansko komisijo, ki pregleda prejete predloge in pisno 

pozove tiste predlagatelje, katerih predlogi ne vsebujejo vseh z javnim razpisom zahtevanih 

dokumentov (nepopolni predlogi), da jih dopolnijo v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. 

 

Če vlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, strokovni svet predloga ne upošteva. Pritožba 

zoper sklep ni dovoljena. 

 

9. člen 

Strokovni svet  po poteku roka za dopolnitev predlogov pregleda vse popolne predloge, preveri, če 

predlogi izpolnjujejo vse predpisane pogoje in jih oceni na podlagi meril, določenih s tem 

pravilnikom. Strokovni svet sprejme predloge priznanj s prisotnostjo večine članov. 

 

Strokovni svet lahko spremeni vrsto priznanja za predlaganega kandidata. Strokovni svet odloča o 
spremembi vrste priznanja za predlaganega kandidata s prisotnostjo večine članov. 
 
Če strokovni svet ugotovi, da v posameznem letu ni ustreznih kandidatov za podelitev priznanja v 

posamezni kategoriji, lahko sklene, da se priznanje ne podeli. 

 
10. člen 

V posameznem letu se lahko podeli le eno priznanje v naslednjih kategorijah: 

 priznanje za življenjsko delo, 

 moštvo leta, 

 športnik leta, 

 športnica leta. 

 

V sledečih kategorijah omejitve števila priznanj na kategorijo ni:  

 medalja 
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 zlata medalja,  

 pokal,  

 zlati pokal,  

 plaketa, 

 posebna priznanja. 

 
11. člen 

Zavod za šport in rekreacijo Domžale organizira svečano razglasitev in podelitev priznanj v prvi 

polovici leta za nagrajence preteklega leta. 

 

Sredstva za priznanja in stroške prireditve zagotovi Zavoda za šport in rekreacijo Domžale.  

 

12. člen 

Evidenco podeljenih priznanj vodi Zavod za šport in rekreacijo Domžale. V evidenco se vpiše vrsta 

priznanja, ime in priimek oziroma naziv prejemnika priznanja ter datum podelitve priznanja.  

 

Evidenca prejemnikov priznanj je javna. 

 
13. člen 

Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejetja in se objavi na spletni strani Zavoda za šport in rekreacijo 

Domžale. 

  

  

V Domžalah, dne 28. 12. 2017.    

  

Strokovni svet Zavoda za šport in rekreacijo Domžale  

predsednik  

Peter SELJAK       

                    

  

 

Priloga 1: Kriteriji za podelitev posameznih priznanj – merila 
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KRITERIJI ZA PODELITEV POSAMEZNIH PRIZNANJ - MERILA 

      
Priznanje 1: MEDALJA ali ZLATA MEDALJA Kriteriji 

 
starostna kategorija POSAMEZNO/DVOJICE MOŠTVENO 

MINIMALNO ŠTEVILO 
KLUBOV  

 
MEDALJA DP DP   

 
 

otroci do 15 let 1. mesto 1.-3. mesto 5 
 

 
mladi do 17 let 1.-3. mesto ali DR 1.-3. mesto 5 

 
 

ZLATA MEDALJA DP DP   
 

 
mladi do 19 let 1.-3. mesto 1.-3. mesto 5 

 
 

člani 1.-3. mesto 1.-3. mesto 5 
 

      
Priznanje 2: POKAL ali ZLATI POKAL Kriteriji 

 
starostna kategorija POSAMEZNO MOŠTVENO ŠTEVILO EKIP / DRŽAV 

 

 
POKAL 

mednarodna tekmovanja nižjega ranga 
- neolimpijske panoge 

  
 

 
otroci do 15 let 1.-5. mesto 1.-5. mesto 8 / 5 

 
 

mladi do 17 let 1.-5. mesto 1.-5. mesto 8 / 5 
 

 
ZLATI POKAL 

mednarodna tekmovanja nižjega ranga  
- neolimpijske panoge 

  
 

 
mladi do 19 let 1.-5. mesto 1.-5. mesto 10 / 7 

 
 

člani 1.-5. mesto 1.-5. mesto 10 / 7 
 

      
Priznanje 3: PLAKETA Kriteriji 

 
PLAKETA   

 

 
Športno rekreativna dejavnost 

Plaketa na področju športne rekreacije: Izbere komisija članov 
Strokovnega sveta.  

 
Jubileji društev 25 let 40 let 50 let 

 
    

nad 50 let (vsakih 10 let) 
 

      
Priznanje 4: POSEBNO PRIZNANJE Kriteriji 

 
POSEBNO PRIZNANJE nad 10-25 let nad 26-40 let nad 40 let 

 
 

Dolgoletno delo posameznikov bronasto srebrno zlato 
 

 

Športniki svetovnega in mednarodnega 
razreda 

Udeležba na mednarodnih tekmovanjih najvišjega ranga 
za olimpijske panoge.  

      
Priznanje 5: ŽIVLJENJSKO DELO Kriterij 

  
Izjemni dosežki posameznika pomembni za razvoj športa 

v lokalnem in širšem okolju.  

      
Priznanje 6: MOŠTVO LETA Kriterij 

  
Najboljši rezultat članskega moštva, izjemoma mladinskega: 

Izbere komisija članov Strokovnega sveta.  

      
Priznanje 7: ŠPORTNIK/ŠPORTNICA LETA Kriterij 

  
Najvidnejši uspeh v članski konkurenci, izjemoma mladinski: 

Izbere komisija članov Strokovnega sveta.  
 


