
 

 
OBČINA  POLJČANE 

O  b  č  i  n  s  k  i     s  v  e  t 

Komisija za priznanja in odlikovanja 

Bistriška cesta 65,  2319 Poljčane 

telefon:   02 8029  220   fax: 02 8029 226 

Zadeva: 094-0001/2020 

Datum:  15. 4. 2020 

 

Na podlagi 6. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim delavcem 

Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2019) Komisija za priznanja in 

odlikovanja Občinskega sveta Občine Poljčane  

o b j a v l j a 

J A V N I    R A Z P I S 

ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ ŠPORTNIKOM, 

EKIPAM IN ŠPORTNIM DELAVCEM ZA ŠPORTNE DOSEŽKE, KI SO JIH 

DOSEGLI V LETU 2019 

 

Občina Poljčane na podlagi Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim 

delavcem Občine Poljčane (v nadaljevanju Pravilnik) podeljuje priznanja športnikom, ekipam 

in športnim delavcem, za dosežke, ki so jih dosegli v letu 2019 in so s tem pomembno 

prispevali k razvoju in ugledu športa v Občini Poljčane. 

 

1. PRIZNANJA 

Za dosežene športne rezultate, uspehe in delo se razpisujejo naslednja priznanja: 

a. Naziv perspektivni športnik do 16. leta starosti, 

b. Naziv najboljši športnik in najboljša športnica, 

c. Naziv najboljša ekipa  

d. Zaslužni športni delavec.  

 

a) Naziv perspektivni športnik se podeli posamezniku do 16. leta starosti, ki je v letu za 

katerega se podeljuje priznanje, še posebej izstopal in s svojim rezultatom in delom 

pripomogel k dvigu ravni športa v občini. 

 

b) Naziv najboljši športnik in najboljša športnica se podeli posamezniku, ki je v letu 

za katerega se podeljuje priznanje dosegel večje in vidnejše športne rezultate in 

uspehe. 

 



c) Naziv najboljše ekipe se podeli ekipi, ki je v letu za katerega se podeljuje priznanje 

dosegla večje in vidnejše športne rezultate in uspehe. 

 

d) Priznanje zaslužnim delavcem v športu občine Poljčane se podeljuje športnim 

delavcem za izjemno uspešno življenjsko, strokovno, trenersko oziroma 

organizacijsko delo v športu. 

 

 

Priznanje je umetniško oblikovana spominska plaketa z občinskim grbom v sredini.  

 

Priznanje za naziv najboljši športnik, najboljša športnica in zaslužni športni delavec obsega 

zraven umetniško oblikovane spominske plakete tudi denarno nagrado v višini ½ zadnje 

objavljene minimalne neto plače v RS. 

 

Za nominacijo za pridobitev naziva najboljši športnik, najboljša športnica in najboljša ekipa se 

podeli priznanje v obliki listine. 

 

 

2. KRITERIJI  

Kandidati za priznanja iz točke a., b., c. morajo izpolnjevati vsaj enega izmed 

naslednji kriterijev: 

 uvrstitev na olimpijske igre, svetovno prvenstvo ali evropsko prvenstvo, 

 uvrstitev na drugo mednarodno tekmovanje, 

 nastop v državni reprezentanci, 

 uvrstitev do desetega mesta na državnem tekmovanju. 

 

Posamezen kandidat, lahko za posamezno leto za katero se podeljuje priznanje prejme le eno 

priznanje. 

 

Komisija iz prejetih predlogov predlaga po enega kandidata za naziv najboljši športnik, 

najboljša športnica in najboljša ekipa. Ostali predlagani kandidati prejmejo priznanje za 

nominacijo za pridobitev naziva.  

 

Naziv perspektivni športnik in zaslužni športni delavec se podeli predlaganim kandidatom, ki 

izpolnjujejo pogoje, določene v Pravilniku.  

 

Kandidirajo lahko posamezniki, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Poljčane. 

Priznanje se lahko podeli tudi športniku, ki nima stalnega prebivališča na območju občine 

Poljčane in je član športnega društva/kluba s sedežem na območju občine Poljčane, za 

katerega nastopa. 

 

3. PREDLOGI 

Kandidate za priznanja lahko predlagajo športna društva in klubi, ter zveze športnih društev. 

Predlagatelj lahko predlaga več kandidatov za posamezno priznanje.  

 



Pisni predlogi morajo vsebovati naslednje podatke: 

 osnovne podatke predlagatelja; 

 predlagano priznanje; 

 osnovne podatke posameznega kandidata, za katerega mora predlagatelj pridobiti 

pisno privolitev posameznika, na katerega se predlog nanaša, pisna privolitev ni 

potrebna pri kandidatih za naziv perspektivnega športnika in pri ekipah; 

 utemeljitev in ustrezno dokumentacijo o doseženih športnih rezultatih. 

 

Predlogi se morajo nanašati na rezultate, dosežene v letu 2019. 

 

 

 

4. KOMISIJA  

 

V razpisanem roku prejete in v skladu z razpisom opremljene vloge bo obravnavala Komisija 

za priznanja in odlikovanja Občine Poljčane, ki sprejme sklep o predlogu za podelitev 

priznanj, kateri vsebuje podatke o kandidatih z utemeljitvami in ga posreduje Občinskemu 

svetu. 

 

Komisija lahko v postopku: 

 od predlagatelja zahteva dopolnitev vloge, 

 zaprosi za dodatno mnenje ustrezne institucije, občinske organe ali druge ustrezne 

organizacije,  

 povabi športna društva, ki imajo v svojih vrstah zelo uspešne člane, da podajo predlog 

za pridobitev priznanja. 

 

Če komisija ugotovi, da v posameznem letu ni ustreznih kandidatov za podelitev posameznih 

priznanj, lahko sklene, da se priznanje ne podeli. 

 

O predlogu sklepa Komisije odloča Občinski svet Občine Poljčane, ki sprejme sklep o 

dobitnikih priznanj. 

 

 

5. ODDAJA VLOG  

 

Pisni predlogi morajo biti oddani na predpisanih obrazcih, ki so na voljo na spletni strani 

www.poljcane.si. 

Informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko dobite preko telefona na kontaktu: Jelka 

Hribernik, 02 80 29 291; ali na e - naslovu: jelka.hribernik@poljcane.si .  

 

Pisne predloge kandidatov za športna priznanja je treba poslati do vključno 15. 5. 2020 

v zaprti kuverti s priporočeno pošto na naslov:  

 

OBČINA POLJČANE 

KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA  

BISTRIŠKA CESTA 65 

2319 POLJČANE 

s pripisom: »Ne odpiraj, razpis za podelitev priznanj za športne dosežke za leto 2019« 

 

in polnim imenom ali nazivom predlagatelja na zadnji strani kuverte.  

http://www.poljcane.si/


V razpisni dokumentaciji uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so 

uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola. 

 

6. PODELITEV PRIZNANJ 

Praviloma se priznanja podeljujejo na svečanosti ob praznovanju občinskega praznika, lahko 

pa se podelijo tudi ob drugih posebnih slovesnostih, ob svečanem sprejemu, ob dogodkih ali 

datumih, pomembnih za občino in dobitnike priznanj. V primeru, da zaradi epidemije 

coronavirusa osrednje občinske prireditve ne bo, bodo priznanja podeljena ob naslednji možni 

priložnosti.  

 

 

 

 

         Komisija za priznanja in odlikovanja 

predsednik 

Vincenc Zobec l.r. 
 


