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JAVNI ZAVOD RATITOVEC 

Strokovni svet za šport 

Otoki 9A, Železniki 

 

 

 

PRAVILNIK O PRIZNANJIH NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI ŽELEZNIKI 

 

 

1. člen 

Z namenom nagrajevanja dosežkov posameznikov, ekip in društev Strokovni svet za šport, ki 

deluje v okviru Javnega zavoda Ratitovec, razglaša in podeljuje priznanja na področju športa. 

Cilj tega pravilnika je promocija športa (Športnikov, Športnic, Športnih društev, Športnih 

delavcev, Perspektivnih mladih športnikov ter priznanje za posebne športne dosežke na 

področju rekreacije) v občni Železniki. 

 

2. člen 

Priznanja na področju športa lahko prejmejo športniki s stalnim bivališčem v Občini Železniki 

ter registrirana društva ali klubi na območju Občine Železniki. 

 

3. člen 

Strokovni svet za šport določi s tem pravilnikom način, pogoje in druge kriterije, na podlagi 

katerih se športnikom in športnicam ter ekipam na primeren način izreka priznanje za 

dosežene tekmovalne uspehe v enoletnem ali daljšem časovnem obdobju. 

 

4. člen 

Za priznanja lahko kandidirajo posamezniki in ekipe, ki so v svojih športnih panogah dosegli 

odmevne rezultate ali pa so se tako izkazali, da je njihov prispevek občutno pripomogel h 

kvalitetnejšemu delu društva ali povečani prepoznavnosti in posledično pri promociji športa v  

lokalnega okolja. 

 

5. člen 

Priznanja za uspešno delo kluba ali društva se vrednotijo glede na celovito aktivnost: 

dosežene tekmovalne uspehe, stopnjo organiziranosti, amatersko delo, racionalnost delovanja, 

številčnost članstva, uspešno delo z mlajšimi selekcijami. 

 

6. člen 

Priznanja dobijo tudi posamezniki, ki so bodisi s svojim dolgoletnim športnim 

udejstvovanjem nosilci aktivnosti v posameznih društvih ali klubih bodisi, da so s svojim 

življenjskih delom na področju športa bistveno pripomogli pri delovanju in razvoju športa na 

splošno. Pri izbiri imajo med predlaganimi kandidati prednost starejši oz. tisti z daljšim 

obdobjem aktivnega delovanja. Lahko se podeli tudi priznanje za življenjsko delo, občasno, 

običajno ob jubilejih. 

 

7. člen 

Na poziv Javnega zavoda Ratitovec kandidate za nagrajence predložijo društva, posamezniki 

ali strokovni svet za šport s pisno obrazložitvijo. 

 

8. člen 

Podeljujejo se naslednja priznanja: 

1. športniku / športnici 

- zlata plaketa za športnika in / ali športnico, 
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- srebrna plaketa, 

- bronasta plaketa.  

 

2. športnim delavcem: 

- zlata plaketa.  

 

3. športnim društvom oz. klubom: 

- zlata plaketa. 

 

4. Športnik in športnica Osnovne šole Železniki: 

- Priznanje za športnika in športnico Osnovne šole Železniki. 

 

5. Perspektivnim mladim športnikom / športnicam: 

- Priznanje za Perspektivnega mladega športnika / športnico  

 

6. Priznanja za posebne dosežke na področju rekreacije: 

- Posebno priznanje športniku ali športnici za posebne dosežke na rekreativnem 

področju. 

 

9. člen 

 

Strokovni svet se odloči glede na podane predloge in dano situacijo ter podeli največ 3 

priznanja na kategorijo. 

Priznanje pod točko 1 tega člena se podeljujejo športnikom / športnicam starejšim od 16 let (v 

letu podelitve morajo dopolniti 16 let).  

Priznanje pod točko 4 se podeljuje na podlagi predloga s strani OŠ.  

Priznanje pod točko 5 se podeljuje za športnike in športnice starosti od 12 do 15 let.  

Priznanje pod točko 6 se občasno lahko podeli rekreativnim športnikom ali športnicam, ki se s 

športom ukvarjajo neprofesionalno oz. kot za hobi, in so v preteklih letih dosegli 

nadpovprečne oz. izstopajoče rezultate v svoji specifični disciplini. 

 

10. člen 

Nagrajence izbira Strokovni svet za šport na podlagi prispelih pismenih predlogov z 

obrazložitvijo. Za izbor športnika tekočega leta se upošteva obdobje od 1.1. tekočega leta do 

31.12. tekočega leta.  

 

 

 

11. člen 

Ta pravilnik stopi v veljavo z 1.1.2022. Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati 

pravilnik z dne 9.9.2015. 

 

 

 

Železniki, 22.11.2021 Predsednik strokovnega sveta za šport 

Boris Kavčič 

 


