
Strokovni svet Zavoda za šport in rekreacijo Domžale na podlagi 5. člena Pravilnika o priznanjih 

športnikom in športnim delavcem v občini Domžale, z dne 28. 12. 2017, objavlja 

 

R A Z P I S 

ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA NAJBOLJŠE ŠPORTNICE, ŠPORTNIKE IN ŠPORTNE DELAVCE 

TER DRUŠTVA OBČINE DOMŽALE V LETU 2019 

 

I. Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je podelitev priznanj športnikom in športnim delavcem za dosežene športne 

uspehe in uspeha na področju športa v naslednjih kategorijah:  

− medalja 

− zlata medalja,  

− pokal,  

− zlati pokal,  

− plaketa, 

− posebna priznanja, 

− priznanje za življenjsko delo, 

− moštvo leta, 

− športnik in športnica leta. 

 

 

II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 

Na podlagi javnega razpisa lahko kandidirajo: 

− posamezniki, 

− dvojice, 

− moštva,  

− športni delavci in  

− športne organizacije. 

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. 

 

Predlagatelji kandidatur za priznanja so: 

− posamezniki,  

− športne organizacije, 

− strokovni svet. 

 

 

III. Razpisni rok 
 
Rok za oddajo spletnega obrazca je 20. december 2019. 



IV. Kriteriji za podelitev posameznih priznanj – merila 
 

KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIK LETA 
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. 
 

 Športna in rekreativna dejavnost 
invalidov 

Plaketa na področju invalidov: 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  

 Dosežki strokovnega kadra 
Izjemni dosežki na državnem in mednarodnem 

področju/nivoju 
 

 Športniki svetovnega in 
mednarodnega razreda 

Udeležba na mednarodnih tekmovanjh najvišjega ranga za 
olimpijske panoge. 

 

  

  

    

      



Priznanje 5: ŽIVLJENJSKO DELO Kriterij 

  Izjemni dosežki posameznika pomembni za razvoj športa v 
lokalnem in širšem okolju. 

 

Priznanje 6: EKIPA LETA Kriterij 

  Najboljši rezultat članske ekipe, izjemoma mladinske: 
Izbere komisija članov Strokovnega sveta. 

 

Priznanje 7: 
ŠPORTNIK/ŠPORTNICA LETA 

Kriterij 

  Najvidnejši uspeh v članski konkurenci, izjemoma 
mladinski: Izbere komisija članov Strokovnega sveta. 

 

 
    

V. Način oddaje predloga 
 

Predlog mora biti obvezno izpolnjen prek spletnega obrazca, ki ga najdete na spletni strani Zavoda za 
šport in rekreacijo Domžale: www.sport-domzale.si in mora 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. 
 
Predlagatelji lahko predlagajo največ 5 kandidatov za posamezno priznanje. 
 
Za dodatne informacije v zvezi  javnim razpisom se lahko obrnete na Zavod za šport in rekreacijo 
Domžale (01 721 68 62, info@sport-domzale.si), ki bo v času trajanja razpisa nudil strokovno pomoč 
pri izpolnjevanju spletnega obrazca.   
 

Svečana razglasitev in podelitev priznanj za nagrajence bo predvidoma 13. februarja 2020 v Športni 

dvorani Domžale. 

 

 

Domžale, 29. 11. 2019 

 

  Strokovni svet Zavoda za šport in rekreacijo Domžale 

  predsednik 

  Peter SELJAK 

                                             
 

http://www.sport-domzale.si/
mailto:info@sport-domzale.si

