
ŠPORTNA ZVEZA JESENICE 
Ledarska 4 Jesenice

Datum: 13.1.2011

RAZPIS PRIZNANJ ŠPORTNE ZVEZE JESENICE ZA 
ŠPORTNE DOSEŽKE V LETU 2010

Športna zveza Jesenice, v skladu s Pravilnikom o podelitvi priznanj, plaket, in 
priznanj za življenjsko delo razpisuje: 
 
A:  Malo  priznanje  Športne  zveze  Jesenice  za  dosežke  učencev  in  dijakov 
športnikov  na  uradnih  državnih  šolskih  tekmovanjih  v  letu  2010  (ekipno  ali 
posamezno).

B: Veliko priznanje Športne zveze Jesenice  za dosežke mladih športnikov in 
športnic na uradnih državnih prvenstvih v kadetski (od 14 do 16 let) in mladinski 
(od 17 do 19 let). Upoštevajo se uvrstitve na prvo,drugo ali tretje mesto (ekipno ali 
posamezno).Veliko priznanje Športne zveze Jesenice lahko prejmejo tudi športniki 
in športnice državni reprezentanti, ki so sodelovali na Evropskem ali Svetovnem 
prvenstvu v mladinski ali članski konkurenci.

Število priznanj pod točkama A in B za leto 2010 je odvisna od števila utemeljenih 
predlogov  v  skladu  s  Pravilnikom  o  podelitvi  priznanj,  plaket  in  priznanj  za 
življenjsko delo ŠZ Jesenice.

C. Bronasta plaketa Športne zveze Jesenice se podeljuje za nastop:
• športnika/športnice na Olimpijskih igrah; za uvrstitev od 11 do 20 mesta na 

Svetovnem prvenstvu v posamični konkurenci;  za uvrstitev od 5 do 15 
mesta na tekmah za Svetovni pokal;   za uvrstitev od 4 do 10 mesta na 
Evropskem prvenstvu, Univerzijadi, Sredozemskih igrah. 

• športniku, ki je v zadnjih petih letih dosegal konstantno uvrstitve do tretjega 
mesta  na  področnih  tekmovanjih  ali  državnih  ligah  nižjega  ranga; 
športnemu delavcu, trenerju za več kot 15 letno delo v športu. 

Število bronastih plaket za leto 2010 je odvisna od števila utemeljenih predlogov 
po kriterijih iz prve alineje in največ 5 (pet ) bronastih plaket po kriterijih iz druge 
alineje.



D. Srebne plakete Športne zveze Jesenice se podeljujejo: 
• športnikom/športnicam  za  uvrstitev  od  6  do  10  mesta  na  Svetovnih 

prvenstvih; za uvrstitev od 7 do 20 mesta na Olimpijskih igrah; od 6 do 10 
mesta v skupni uvrstitvi Svetovnega pokala; za 1 do 3 mesto na posamični 
tekmi Svetovnega pokala;  za 2 do 3 mesto na Evropskem prvenstvu ali 
Evropskem pokalu ali Sredozemskih igrah;

• športnikom/športnicam  za  1  mesto  na  državnih  prvenstvih  ekipno  v 
mladinski in članski konkurenci, če je na prvenstvu sodelovalo najmanj 6 
ekip;   za 1 mesto na državne,  prvenstvu posamezno,  če je na prvenstvu 
sodelovalo najmanj 20 tekmovalcev v posamezni kategoriji. 

• športnemu delavcu ali trenerju za več kot 25 letno uspešno delo v športu.

Število srebrnih plaket za leto 2010 po kriterijih iz prve in druge alineje je odvisno 
od števila  utemeljenih predlogov;   po kriteriju iz  tretje  alineje se lahko podeli 
največ 3 srebrne plakete. 

E. Zlate plakete Športne zveze Jesenice se podeljujejo: 
• športnikom  /športnicam,  ki  so  v  koledarskem  letu  osvojili  medaljo  na 

Olimpijskih igrah, Svetovnem ali Evropskem prvenstvu;
• športnemu  društvu  ali  klubu,  ki  je  v  koledarskem  letu  praznovalo 

pomemben jubilej 60 let delovanja;
• športnemu delavcu, trenerju za več kot 40 letno uspešno delo v športu. 

 Število zlatih plaket za leto 2010 po kriterijih iz prve in druge alineje je odvisno 
od števila  utemeljenih predlogov;   po kriteriju iz  tretje  alineje se lahko podeli 
največ 2 zlati plaketi. 

F.  Najvišje  priznanje  za  življenjsko  delo  na  področju  športa  se  podeljuje 
športniku, športnemu delavcu, trenerju, ki je s svojim delom izjemno zaznamoval 
športno  življenje  v  Občini  Jesenice  in  izjemno  prispeval  k  promociji  občine 
Jesenice v državnem, Evropskem ali Svetovnem prostoru. 

Podeli se lahko največ dve priznanji za življenjsko delo v športu. 
Izjemoma se lahko dodeli tudi posebno priznanje društvu, ki v koledarskem letu 
praznuje več kot 80 let uspešnega delovanja.

ROK ZA ODDAJO PREDLOGOV JE  27.1.2011 !
Predloge  pošljite  na  naslov:  Športna  zveza  Jesenice,  Ledarska  4  v  zaprti 
ovojnici s pripisom ZA PRIZNANJA 2010. 



Predlog mora vsebovati: 
- podatke o predlagatelju (društvo, naslov, odgovorno osebo)
- oznako za na katero vrste priznanja se predlog nanaša (od A do F)
- kratko obrazložitev predloga (tudi dokazilo o doseženih rezultatih)
- osnovne podatke o kandidatu (rojstne podatke, naslov)
- za kandidate pod točko F. tudi obrazložitev (opis delovanja)
- podpis odgovorne osebe in žig društva

Komisija za podeljevanje priznanj bo upoštevala samo popolne predloge, ki bodo 
prispeli do roka (27.1.2011)

Pravilnik o podelitvi priznanj, plaket in priznanj za življenjsko delo Športne zveze 
Jesenice je objavljen na spletni strani Zavoda za šport Jesenice. Zainteresirani pa 
ga lahko dobijo tudi na sedežu Športne zveze Jesenice. 

Podelitev priznanj  bo na javni  prireditvi.  O času in  kraju prireditve  vas  bomo 
obvestili. 

Športni  pozdrav !

Pripravil :                                                                           Predsednik  ŠZ Jesenice:
Branko  Jeršin                                                                         Janez  ŠTOJS  l.r. 
    


