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OBČINA POLJČANE 

Občinski svet  
 

 

ZADEVA: Določitev dobitnikov priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za 

športne dosežke v letu 2019 
 

 

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

Občine Poljčane - uradno prečiščeno besedilo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2019),  

je Komisija za priznanja in odlikovanja pri občinskem svetu Občine Poljčane (v nadaljevanju 

komisija) objavila Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj športnikom, 

ekipam in športnim delavcem za športne dosežke, ki so jih dosegli v letu 2019.  

 

 

 

Komisija je prejela: 

 

 trinajst (13) predlogov za podelitev priznanja za naziv perspektivni športnik/-ca, 

 dva (2) predloga za podelitev priznanja za naziv najboljša športnica, 

 tri (3) predloge za podelitev priznanja za naziv najboljši športnik, 

 tri (3) predloge za podelitev naziva najboljše ekipe in 

 dva (2) predloga za podelitev nominacije za naziv najboljše ekipe. 



 

Predlogi: 

Za

p. 

št. 

Predlagatelj Predlagani Predlagano priznanje/naziv 

1.  
ŠŠD Bogdan Kranjc 

Poljčane  

David Bračič 
Predlog za naziv perspektivnega 

športnika 

Nuša Majer 
Predlog za naziv perspektivnega 

športnika 

Košarkarska ekipa Osnovne 

šole Kajetana Koviča Poljčane, 

kategorija starejši dečki v igri 

košarke 3 x 3  

Predlog za najboljšo ekipo 

Košarkarska ekipa Osnovne 

šole Kajetana Koviča Poljčane, 

kategorija starejši dečki 

Predlog za nominacijo najboljše 

ekipe 

Ekipa šah D9 Osnovne šole 

Kajetana Koviča Poljčane 

Predlog za nominacijo najboljše 

ekipe 

2.  
Rokoborski klub 

Poljčane  

Ula Grm 
Predlog za naziv perspektivnega 

športnika 

Sara Trbulin  
Predlog za naziv najboljša 

športnica Občine Poljčane 

 

Timotej Trbulin  

Predlog za naziv najboljši 

športnik Občine Poljčane 

 

Beachwrestling Team Poljčane 

 

Predlog za najboljšo ekipo 

3.  
Šahovski klub 

Slovenec Poljčane  

Jernej Hribernik  
Predlog za naziv perspektivnega 

športnika 

Nejc Marovt  
Predlog za naziv najboljši 

športnik Občine Poljčane 

4.  
Atletsko društvo 

Slovenska Bistrica  

Saša Babšek  
Predlog za naziv najboljša 

športnica Občine Poljčane 

Jakob Šabec 
Predlog za naziv perspektivnega 

športnika 

Žak Rupnik  
Predlog za naziv perspektivnega 

športnika 

Lara Perdan 
Predlog za naziv perspektivnega 

športnika 

Nuša Majer 
Predlog za naziv perspektivnega 

športnika 

Klemen Španring 
Predlog za naziv najboljši 

športnik Občine Poljčane 

5.  
Nogometni klub Boč 

Poljčane  

Samuel Erker 
Predlog za naziv perspektivnega 

športnika 

Erik Mustafa  
Predlog za naziv perspektivnega 

športnika 

Iker Košir  
Predlog za naziv perspektivnega 

športnika 



Gal Dovnik  
Predlog za naziv perspektivnega 

športnika 

Timon Čebular  
Predlog za naziv perspektivnega 

športnika 

Članska ekipa NK Boč  

 
Predlog za najboljšo ekipo 

 

 

 

V skladu z določili Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim delavcem 

Občine Poljčane - uradno prečiščeno besedilo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/2019)  

je komisija obravnavala prispele predloge, se seznanila z njihovimi utemeljitvami in sklenila 

občinskemu svetu predlagati, da sprejme naslednje sklepe: 

 

 

 

 

 

S K L E P  št. 1 

 

Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim 

delavcem Občine Poljčane - uradno prečiščeno besedilo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

53/2019), naziv perspektivnega športnika prejme: 

 

 DAVID BRAČIČ, za športne uspehe v atletiki in košarki v letu 2019. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

S K L E P  št. 2 

 

Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim 

delavcem Občine Poljčane - uradno prečiščeno besedilo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

53/2019), naziv perspektivnega športnika prejme: 

 

 ULA GRM, za športne uspehe v rokoborbi v letu 2019. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

S K L E P  št. 3 

 

Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim 

delavcem Občine Poljčane - uradno prečiščeno besedilo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

53/2019), naziv perspektivnega športnika prejme: 

 

 JERNEJ HRIBERNIK, za športne uspehe v šahu v letu 2019. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

S K L E P  št. 4 



 

Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim 

delavcem Občine Poljčane - uradno prečiščeno besedilo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

53/2019), naziv perspektivnega športnika prejme: 

 

- NUŠA MAJER, za športne uspehe v atletiki v letu 2019. 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

S K L E P  št. 5 

 

Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim 

delavcem Občine Poljčane - uradno prečiščeno besedilo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

53/2019), naziv perspektivnega športnika prejme: 

 

 

 LARA PERDAN, za športne uspehe v atletiki v letu 2019. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

S K L E P  št. 6 

 

Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim 

delavcem Občine Poljčane - uradno prečiščeno besedilo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

53/2019), naziv perspektivnega športnika prejme: 

 

 ŽAK RUPNIK, za športne uspehe v atletiki v letu 2019. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

S K L E P  št. 7 

 

Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim 

delavcem Občine Poljčane - uradno prečiščeno besedilo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

53/2019), naziv perspektivnega športnika prejme: 

 

 

 JAKOB ŠABEC, za športne uspehe v atletiki v letu 2019.  

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

S K L E P  št. 8 

 

Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim 

delavcem Občine Poljčane - uradno prečiščeno besedilo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

53/2019), priznanje za nominacijo za pridobitev naziva najboljša športnica, najboljši 

športnik občine Poljčane prejmejo: 



 

- NEJC MAROVT za športne uspehe v šahu v letu 2019 

- TIMOTEJ TRBULIN za športne uspehe v rokoborbi v letu 2019 

- SARA TRBULIN za športne uspehe v rokoborbi v letu 2019 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

S K L E P  št. 9 

 

Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim 

delavcem Občine Poljčane - uradno prečiščeno besedilo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

53/2019), naziv najboljši športnik občine Poljčane prejme: 

 

 KLEMEN ŠPANRING, za športne uspehe na področju teka na dolge proge in 

gorskega teka v letu 2019. 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

S K L E P  št. 10 

 

 

Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim 

delavcem Občine Poljčane - uradno prečiščeno besedilo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

53/2019), naziv najboljše športnice občine Poljčane prejme: 

 

- SAŠA BABŠEK, za športne uspehe v atletiki v letu 2019. 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

S K L E P  št. 11 

 

Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim 

delavcem Občine Poljčane - uradno prečiščeno besedilo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

53/2019), priznanje za nominacijo za pridobitev naziva najboljše ekipe v letu 2019 

prejmejo: 

 

- KOŠARKARSKA EKIPA OSNOVNE ŠOLE KAJETANA KOVIČA 

POLJČANE, STAREJŠI DEČKI  

za športne uspehe v košarki v letu 2019 

 

- BEACHWRESTLING TEAM POLJČANE  

za športne uspehe v rokoborbi v letu 2019 

 

- ČLANSKA EKIPA NOGOMETNEGA KLUBA BOČ POLJČANE  

za športne uspehe v nogometu v letu 2019 

 



- EKIPA ŠAH D9 OSNOVNE ŠOLE KAJETANA KOVIČA POLJČANE  

za športne uspehe v šahu v letu 2019 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

S K L E P  št. 12 

 

Na podlagi določil 2. in 3. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj športnikom in športnim 

delavcem Občine Poljčane - uradno prečiščeno besedilo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 

53/2019), naziv najboljše ekipe v letu 2019 prejme: 

 

- KOŠARKARSKA EKIPA OSNOVNE ŠOLE KAJETANA KOVIČA 

POLJČANE, STAREJŠI DEČKI V IGRI 3 X 3  

za športne uspehe v košarki v letu 2019 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

S spoštovanjem. 

 

Komisija za priznanja in odlikovanja 

predsednik 

Vincenc Zobec, l.r. 

 


