
 
V skladu  s  Pravili  športne  zveze  Jesenice  je  Izvršni  odbor Športne  zveze Jesenice 
dne  26.11.2008  sprejel  :

PRAVILNIK  ZA  PODELJEVANJE  PRIZNANJ , PLAKET  IN  PRIZNANJ ZA  
ŽIVLJENSKO  DELO

ŠPORTNE  ZVEZE  JESENICE

1. člen

Športna  zveza  Jesenice podeljuje  PRIZNANJA , PLAKETE IN  PRIZNANJ ZA  
ŽIVLJENSKO  DELO  za posebne dosežke na  področju športa, ki  pomembno 
prispevajo k razvoju in uveljavitvi športa, razvoju osebnosti športnikov, dvigajo  
kakovost življenja občanov in ugleda Občine Jesenice.

2. člen

Priznanja, plakete in priznanja za  življensko   delo   Športne  zveze Jesenice so  
namenjene  posameznikom , skupinam športnikov – občanom Jesenic, ekipam ter 
športnim društvom kateri  delujejo  na  področju  Občine  Jesenice za  dosežene  
rezultate v športu  ali za  dolgoletno  uspešno  delo  v športnih  organizacijah .

KOMISIJA IN NALOGE KOMISIJE
3. člen

Komisijo  za  podelitev  priznaj, plaket  in  spomenic Športne  zveze Jesenice imenuje  
Izvršni  odbor Športne  zveze  Jesenice. Komisijo  sestavlja  pet  (5) članov in  sicer  
trije  predstavniki   Športne  zveze  Jesenice in dva  člana, ki jih  Izvršnemu odboru 
predlaga  Strokovni  svet  Zavoda  za  šport  Jesenice. Predsednika  komisije  izvolijo  
člani komisije  na prvi  seji  po imenovanju. Mandat  predsednika  in članov komisije  
je   štiri  leta in  so lahko ponovno  izvoljeni .

4. člen 

Naloge  komisije so :
- priprava  razpisa za zbiranje predlogov za  podelitev priznanj, plaket in spomenic za  
javno objavo   
- obravnava  prispelih predlogov  in  izdelava  dokončnega  predloga  za  podelitev 
priznaj , ki  ga  predlaga v sprejem  Izvršnemu odboru  Športne  zveze Jesenice.
- sodelovanje  pri podelitvi  priznanj, plaket  in spomenic .



PRIZNANJE 
5. člen 

Malo priznanje  je v  obliki  diplome na  kateri   je  ime in priimek  dobitnika, vzrok  
za  podelitev , datum  in številka  priznanja. Grafično je  priznanje  oblikovano po  
tradicionalnem  vzorcu .
Veliko priznanje  je  enako oblikovano kot  malo  priznanje, razlikuje  se  le  po  
velikosti  formata. .

6. člen
Priznanje  se  podeljuje za dosežke  na  področju   športa mladih (  osnovnih in srednjih 
šol , športnikom usmerjenim v kakovostni in  vrhunski  šport  ), ki so dosegli posamezno 
ali ekipno razvrstitev :
Malo  priznanje  :
- za  uvrstitev  na  uradnih  šolskih  državnih  tekmovanjih  do  3. mesta;
- za  uvrstitev do 5.  mesta  na  mednarodnem  tekmovanju , na  katerem  so  sodelovali  
tekmovalci iz  naj man  6 držav;
Veliko priznanje :
- za  uvrstitev na  uradnih  državnih  prvenstvih  v kategorijah  kadetov , mladincev  do  
3. mesta , na  katerih  je  nastopilo  naj man  6  ekip, oziroma  naj manj  15  
posameznikov  v  posamezni  kategoriji .
- za sodelovanje  v  državnih  reprezentancah  na  evropskih , svetovnih  prvenstvih , 
univerzijadi ali  sredozemskih  igrah.

Predloge  za  podelitev Malih  in Velikih priznanj  posredujejo  vodstva  osnovnih  in  
srednjih  šol  iz  občine  Jesenice, ter športna  društva  iz občine  Jesenice. Za  vsak 
predlog je  potrebna  kratka  obrazložitev  predloga, ter  točni podatki  o  kandidatih  za  
priznanja.
Predlogi  se  nanašajo  za  rezultate  dosežene  v  obdobju zadnjega leta. 
Število  priznanj , ki se  jih  podeli  je  odvisno  od doseženih  rezultatov  v  obdobju za  
katerega  se  podeljuje  priznanja.
   
PLAKETE  

7. člen 

Športna  zveza Jesenice  podeljuje  : 
- Bronasto  plaketo  ( okrogla  medalja  z  motivom  narcise, bronaste barve  premera 4cm 
v rdečem  etuiju , pod  medaljo je ploščica z imenom  in  priimkom  dobitnika , številka 



in  datum podelitve). Prejemnik  prejme  tudi  certifikat na  katerem je  obrazložitev 
dodelitve  plakete.
- Srebrna  plaketa  ( enako kot  bronasta le  medalja  je  v srebrni  barvi)
- Zlata  plaketa ( enako kot  bronasta ,le medalja  je  v  zlati  barvi )

8. člen

Bronasto  plaketo  se  podeljuje  :
- za  več letno ( najmanj 15 let) uspešno  strokovno, organizacijsko, prostovoljno ali  
profesionalno  delo v društvu , klubu, na  meddruštveni, medobčinski, področni ali  
državni  ravni, ki ima  pomen   za  razvoj  določene  športne  panoge ali  športa  na  
sploh v Občini  Jesenice ali  v širši  družbeni  skupnosti. Plaketa  se  lahko  podeli 
tudi  donatorju  in  sponzorju  za dolgoletno podporo  društvu  ali  klubu.
- Bronasta plaketa  se  lahko podeli  športniku, ki je  vsaj  pet (5) let  dosegal  dobre  
športne  rezultate (praviloma  1. mesto  na  področnih  tekmovanjih  v ekipnih športih, 
oziroma  do  3. mesta na  tekmovanjih  pri  individualnih športih), s katerimi je  
pomembno prispeval  svojemu  društvu  ali klubu  pri uspešnem  delovanju  na  
področnih  športnih  tekmovanjih .
- Bronasta  plaketa  se  podeli  tudi  društvu  ali  klubu , ki v  koledarskem letu 
praznuje  15 letnico  delovanja.
 - Bronasto plaketo se  lahko podeli  tudi  športniku  ali  ekipi , ki je  v koledarskem  
letu za  katerega  se  podeljuje  plaketa dosegel-la:  

       - uvrstitev  v reprezentanco  za  Olimpijske  igre  
       - 11. do  20  mesto  na  svetovnem  prvenstvu ali  Olimpijskih igrah
       - 5 .  do    15. mesto  na  tekmi  svetovnega  pokala
       - 4. do  10. mesto  na  evropskem prvenstvu ,  univerzijadi , sredozemskih igrah
Podeli se  največ pet (5) plaket športnikom in športnim  delavcem in  dve (2) plaketi 
donatorjem  ali  sponzorjem. V  primeru večjega  števila doseženih  rezultatov v  
koledarskem  letu  komisija  lahko  sprejme  sklep  o povečanem  številu  bronastih 
plaket. 
        
Srebrna  plaketa  se podeljuje :
- za  najmanj  25 letno uspešno strokovno, organizacijsko, prostovoljno, ali profesionalno  
delo  v društvu, klubu, občinskih, medobčinskih, področnih  ali  državnih organizacijah, 
ki  ima  pomen za razvoj  športa v  Občini  Jesenice ali  širši  družbeni  skupnosti. 
Vsako  leto  se  lahko  podelijo  največ  3 plakete športnim  delavcem  in  2 plaketi  
sponzorjem ali  donatorjem .    
Srebrna  plaketa se podeli  tudi  društvu  ali  klubu , ki v  koledarskem  letu  praznuje 30 
letnico  delovanja 



- športnikom, ki so  najmanj 10 let dosegali  zelo  dobre športne  rezultate na  nivoju 
področnih  tekmovanj (praviloma  do  3. mesta  pri  ekipnih  športih , in do 5. mesta  pri  
individualnih  športih) in  so  s  tem pomembno prispevali k  uveljavitvi  društva ali 
kluba.
- Srebrno plaketo  prejme  tudi  športnik ali  ekipa, ki je  v koledarskem  letu  za  katerega  
se  plaketa  podeljuje  dosegel-la : 
- 7. do  20 mesto  na  olimpijadi ali   6 do  10 mesto  na svetovnem prvenstvu,
- 6. do  10 mesto v skupni  uvrstitvi  svetovnega  pokala 
- 1 do 3 mesto  na  posamični  tekmi v  svetovnem pokalu 
- 2 do 3 mesto  na  evropskem prvenstvu, 
- 2  mesto  na  evropskem pokalu , univerzijadi  ali  sredozemskih  igrah
- 1. mesto  na  državnem prvenstvu  v  članskih  kategorijah ( če  je sodelovalo  vsaj  6  
ekip  v ekipnih  športih  in  vsaj  20 športnikov  v  posamezni kategoriji  individualnih  
športov).
Podeli  se  največ  tri  (3) srebrne plakete. Komisija  v  primeru  večjega  števila  
doseženih  rezultatov lahko  sprejme sklep o večjem številu  srebrnih  plaket. 

Zlata plaketa  se podeljuje : 
- za  najmanj  40 letno zelo uspešno strokovno,organizacijsko, prostovoljno ali 
profesionalno  delo v društvu ali  klubu, na  občinski, področni  ali  državni  ravni , ki ima  
pomen  za  razvoj športa v občini  Jesenice. Zlata  plaketa se  lahko podeli  tudi  
sponzorju  ali  donatorju , ki  več  kot  20  let  pomaga  športu v  občini. 
- zlata  plaketa  se  podeli  tudi  društvu  ali klubu, ki  v  koledarskem  letu  za  katerega  
se  podeljuje  priznanja  praznuje  60  let  delovanja  društva  ali  kluba.
Podeli  se  največ  dve  (2) plaketi  športnim  delavcem in  ena  plaketa  donatorju ali 
sponzorju.
- Zlata  plaketa  se podeli  tudi  športniku , ki je  v  koledarskem  letu  postal  nosilec  
medalj  na  olimpijskih igrah, svetovnem  ali  evropskem prvenstvu, univerzijadi  ali  
sredozemskih  igrah .

9. člen 
Komisija  lahko  zlato  , srebrno ali  bronasto plaketo  podeli  tudi  športniku, ki je  občan  
občine  Jesenice, pa  je  rezultate  dosegel  v  organizacijah, ki  niso  članice  športne  
zveze  Jesenice ( deluje  izven  občine Jesenice). Pri  dodelitvi  se upoštevajo  kriteriji  iz  
8. člena  tega  pravilnika.
Plakete  se  lahko izjemoma podelijo  tudi občanu, ki   je  pomembno prispeval k  
izgradnji  športnih objektov in površin  v občini  Jesenice, ki  so pomembni  za  razvoj 
športa  in rekreacije  v  občini. 

  PRIZNANJE ZA  ŽIVLJENJSKO  DELO  NA  PODROČJU  ŠPORTA
10. člen 

Priznanje za  življenjsko  delo  je  najvišje  priznanje, ki ga  podeljuje  Športna  zveza  
Jesenice. Izdelano je  kot   umetniško  delo  z  motivom  športa ali  krajine iz  okolja  



jeseniške  občine . Opremljena  je s  kovinsko ploščico na  kateri  je  vgravirano ime in  
priimek dobitnika, leto podelitve in  opis  vzroka  za  podelitev.
Posebno priznanje  se izroča  okvirjeno,   motiv se  lahko  spreminja, s  čimer  se  
zagotavlja  unikatnost  in  umetniška  vrednost.
  

11. člen 

Posebno priznanje se  podeli za  :
- posameznikom  se spomenica podeli za  več  kot  30letno izjemno uspešno  delo  na 
strokovnem  in organizacijskem  področju, vodenju društev, klubov in  njihovih asociacij 
na  vseh  ravneh , če  se je zato krepila organizacijska trdnost, množičnost,tekmovalne  
sposobnosti in ustvarjanje  pogojev  za  delo  in razvoj  športa. 
- posameznikom ali  ekipam , ki  so  s svojimi  rezultati  v daljšem  obdobju ( več kot  15 
let)  zaznamovali  športno zgodovino občine  Jesenice, bili  večkratni  udeleženci 
svetovnih  prvenstev , olimpijskih  iger , ter  so  s svojim  delom in  dosežki postali  
vzgled  mladim  športnikom .
- Društvom  in  klubom  se  posebno  priznanje  podeljuje  za  več kot  osemdeset  let  
uspešnega  delovanja .   
- Priznanje  za življenjsko  delo  se  po  sklepu  komisije  lahko  dodeli  tudi športniku, ki 
je  osvojil zlato  , srebrno  ali bronasto odličje  na Olimpijskih igrah  ali  Svetovnem 
prvenstvu. 
V  vsakem  koledarskem  letu  se  lahko  podelita  največ  dve  priznanji  za  življenjsko  
delo. 
Priznanje  za  življenjsko  delo se  lahko posamezniku podeli  samo  enkrat. 

IZBOR  ŠPORTNICE , ŠPORTNIKA  IN  EKIPE   LETA

12. člen

Športna  zveza  Jesenice  v sodelovanju  z  lokalnimi  mediji  lahko pripravi  tudi  
vsakoletni  izbor  najboljše  športnice, športnika  in  ekipe  za  koledarsko  leto . 
Izbor  se  opravi  s  pomočjo  ankete . Komisija  spremlja  korektnost  izbora.
Izbrani  športnica, športnik in  ekipa  prejmejo  spominske  nagrade .

PODELJEVANJE  PRIZNANJ  IN PLAKET

13. člen  
 Priznanja za  življenjsko delo,  zlate, srebrne  in  bronaste plakete   se  podelijo  na  
svečanosti ali  prireditvi , ki  jo  organizira  Športna  zveza  Jesenice v  mesecu decembru 
ali januarju .Na tej prireditvi  se razglasijo  tudi  rezultati glasovanja  za  najboljšega  



športnika, športnice  in  ekipe  leta. Ostala  priznanja  pa se podelijo  na Srečanju  
športnikov  v  mesecu  juniju .
Vsi  prejemniki  priznaj , plaket  in   priznanj za  življenjsko delo so  na  prireditev  
vabljeni  najmanj en teden  pred  prireditvijo  s posebnimi  vabili. 

POSTOPEK  PREDLAGANJA  IN  IZBORA       
14. člen 

                    
Predlogi  kandidatov  za  priznanja, plakete  in  spomenico se  pridobijo na  podlagi  
javnega  razpisa, ki  ga  objavi  komisija   vsako  leto  do  30.oktobra v  lokalnih  medijih, 
razpis  pa  se  pošlje  tudi  vsem  članicam  Športne  zveze  Jesenice in  klubom ,ki 
delujejo  na  območju občine.

Predlagatelji  morajo  do  30. novembra  posredovati  svoje  predloge  v  zapečatenih  
ovojnicah  na  naslov  Športne  zveze Jesenice , Ledarska  4  4270  Jesenice. 
Komisija  obravnava  samo predloge,ki so popolni  in v skladu  z razpisom , ter so  
poslani  v  roku .
Komisija  o  svojem delu  vodi zapisnik . Sklep o  dobitniku  priznanj je sprejet  če  zanj  
glasuje  večina  članov  komisije.
Komisija  v  osmih  dneh  po  zaključku  razpisa  posreduje predlog  dobitnikov v 
formalno      potrditev  Izvršnemu  odboru  Športne  zveze  Jesenice .
Potrjeni  predlog  komisije  s strani  Izvršnega  odbora  Športne  zveze Jesenice je  
dokončen . 

15. člen 
Stroške  izdelave  priznanj, plaket  in  spomenic , ter  stroške  organizacije  svečane  
podelitve  krije  Športna  zveza  Jesenice, ki v ta  namen  pridobi  namenska  sredstva  v  
letnem  programu  športa , ki  se  sofinancira  iz  proračuna Občine  Jesenice.

PREHODNE  IN  KONČNE  DOLOČBE 
 

16. člen
Za  tolmačenje  tega  pravilnika  je  pristojen  Izvršni  odbor  Športne  zveze Jesenice.

17. člen
O prejemnikih  priznanj, plaket in priznanj  za  življenjsko delo  se  vodi  register , ki  
vsebuje : podatke  o  dobitnikih, vrsto prejetega  priznanja  in  tekočo številko, ter  datum 
podelitve  priznanja.  



Ta  pravilnik  se  uporablja  od  26.11..2008 dalje .

                                                                        

Datum:
26.11.2008                                                                         Športna  zveza Jesenice
                                                                                                  Predsednik :
                                                                                                  Janez  ŠTOJS

OBRAZEC ZA PRIJAVO  NA  JR  - PRIZNANJA ,PLAKETE IN SPOMENICE 
ŠPORTNE  ZVEZE  JESENICE

1. Podatki  o  vložniku  predlagatelja :
• Društvo :
• Naslov  društva:
• Odgovorna  oseba društva:
• Matična  številka  društva : 
   

2. Predlagamo :
2.1. Športnika/co trenerja; športnega delavca:( ime, priimek, letnico  rojstva , naslov )



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2. Ekipo  : ( panoga, kategorija, dosežek ):
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZA SLEDEČO VRSTO PRIZNANJA:
A. Malo  priznanje  Športne  zveze Jesenice
B. Veliko  priznanje  Športne  zveze Jesenice
C. Bronasto  plaketo 
D. Srebrno plaketo 
E. Zlato  plaketo 
F. Spomenico  
(obkrožiti  želeno priznanje )
PRILOGA :
OBVEZNA PISNA OBRAZLOŽITEV (do  ene  tipkane  strani), ki  vsebuje:
Osnovne  podatke  o  kandidatu za  priznanje za  tekmovalne  dosežke ( tekmovanje, 
dosežek, datum dosežka, vrsto tekmovanja, v  kakšni konkurenci  je  bil  rezultat 
oziroma  uvrstitev  dosežena.
Enako obrazložitev  za  ekipni  dosežek .
Opis dejavnosti  (športni  življenjepis) športnega  delavca oziroma  trenerja kandidata 
za  priznanje  .
Datum prijave :                                   Žig                              Odgovorna  oseba :


