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ZAPISNIK  
 
18. seje (dopisne) Izvršnega odbora Športne zveze in Strokovnega sveta Zavoda za šport 
ki je potekala od 16.12.2019 do 23.12.2019. 
 
Na sklicani dopisni seji so glasovali člani IO ŠZ: Blaž Pipp, Pavle Oblak, Aleksandra Kavčič, Ivan Hafner, 
Jurij Demšar in Jože Hafner. 
 
 
DNEVNI RED : 
 
1. Predlog za dopolnitev Pravilnika za podeljevanje priznanj, plaket in svečanih listin Zavoda za šport in 

Športne zveze občine Škofja Loka  
 
Izvršni odbor Športne zveze je že v aprilu 2018 obravnaval določene spremembe za dopolnitev Pravilnika 
za podeljevanje priznanj, plaket in svečanih listin Zavoda za šport in Športne zveze občine Škofja Loka. Do 
tokratne sklicane seje je na svojih sejah večkrat proučeval in dopolnjeval pripombe in sugestije članov 
Izvršnega odbora in tudi pripombe prvotnih snovalcev Pravilnika. Na zadnji 17. seji IO ŠZ se je odbor 
odločil, da člani ponovno proučijo predlog sprememb, se do njih opredelijo in glasujejo. Na sklicani dopisni 
seji so glasovali vsi člani IO in soglasno sprejeli 
 
SKLEP : 
Izvršni odbor Športne zveze Škofja Loka soglaša s predlogom sprememb Pravilnika za podeljevanje 
priznanj, plaket in svečanih listin Zavoda za šport in Športne zveze občine Škofja Loka. 
 
 
Predlagane spremembe Pravilnika so priloga in sestavni del zapisnika. 
Izvršni odbor Športne zveze kot Strokovni svet Zavoda za šport predlaga Svetu Zavoda za šport, da prouči 
sprejete spremembe Pravilnika za podeljevanje priznanj, plaket in svečanih listin Zavoda za šport in 
Športne zveze občine Škofja Loka in jih potrdi. Spremembe Pravilnika stopijo v veljavo z dnem sprejetja in 
se uporabljajo od dneva uveljavitve dalje. 
 
 
Zapisal Aleš Murn 

Blaž Pipp, predsednik Športne zveze 
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Na podlagi 21. člena Statuta Športne zveze Škofja Loka (z dne 12.3. 2015) in 36. člena Statuta Zavoda za šport 
Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin št.: 21, z dne 6. 5. 2016),  
sta IO Športne zveze Škofja Loka na 18. dopisni seji , dne 23.12. 2019 in Svet zavoda za šport Škofja Loka na     seji, 
dne                      sprejela  
 

DOPOLNITEV IN SPREMEMBE  
PRAVILNIKA ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ, PLAKET IN SVEČANIH LISTIN 

ZAVODA ZA ŠPORT IN ŠPORTNE ZVEZE OBČINE ŠKOFJA LOKA 
 
Glede na velik družbeni poudarek na razvoju in ohranjanju športnih aktivnosti tudi v poznejših letih življenja in 
množičnost športnih aktivnosti v občini Škofja Loka, katere nosilci so športna in druga društva, Športna zveza in Zavod 
za šport občine Škofja Loka sprejemata dopolnila k zgoraj navedenemu pravilniku. 
 
Izraz veteran se uporabi za osebe, ki dosegajo športne rezultate ekipno ali posamično, po končani 
aktivni/profesionalni športni karieri. Starost, pri kateri se pridobi status veterana, se povzame po posameznih 
športnih zvezah (nimajo vse športne zveze enakih kriterijev). Naziv veteran velja za oba spola. 
 
Izraz amaterski športnik se uporabi za osebe, ki dosegajo športne rezultate ekipno ali posamično v športih, pri katerih 
so tudi za mlajše kategorije organizirana evropska in svetovna prvenstva za amaterske športnike. Status 
amaterskega športnika se povzame po posameznih športnih zvezah (nimajo vse športne zveze enakih kriterijev). Naziv 
amaterski športnik velja za oba spola. 
 

1. Dopolnitev 9. člena – BRONASTA PLAKETA: doda se četrta alinea, ki glasi: 
 

Bronasta plaketa se lahko podeli športniku – veteranu ali amaterskemu športniku ali ekipi veteranov ali amaterskih 
športnikov, ki so : 

• najmanj 5 let dosegali 1. mesto na uradnih področnih ekipnih tekmovanjih upokojencev, 

• najmanj 5 let dosegali 1. do 3. mesto pri individualnih športih na uradnih področnih tekmovanjih, 

• dosegli športni rezultat  
o 4. do 5. mesto na svetovnem tekmovanju veteranov ali amaterskih športnikov, 
o 2. do 3. mesto na ravni evropskih ali sredozemskih tekmovanj veteranov ali amaterskih športnikov, 
o 1. mesto na meddržavnem tekmovanju veteranov ali amaterskih športnikov, kjer je sodelovalo 

najmanj 5 držav. 
 

2. Dopolnitev 10. člena – SREBRNA PLAKETA: doda se četrta alinea, ki glasi: 
 
Srebrna plaketa se lahko podeli športniku – veteranu ali amaterskemu športniku ali ekipi veteranov ali amaterskih 
športnikov, ki so : 

• najmanj 10 let dosegali 1. do 5. mesto na uradnih državnih ekipnih tekmovanjih upokojencev, 

• najmanj 10 let dosegali 1. do 10. mesto pri individualnih športnih tekmovanjih na nivoji države, 

• dosegli športni rezultat  
o 1. do 3. mesto na svetovnem tekmovanju veteranov ali amaterskih športnikov, 
o 1. mesto na ravni evropskih ali sredozemskih tekmovanjih veteranov ali amaterskih športnikov. 

 
3. Dopolnitev 11. člena – ZLATA PLAKETA: doda se četrta alinea, ki glasi: 

 
Zlata plaketa se lahko podeli veteranu ali amaterskemu športniku, ki so dosegali rezultate zaradi katerih so bili 
prejemniki bronaste ali srebrne plakete, in so svoje delo nadaljevali najmanj 10 let kot trenerji, vaditelji, svetovalci ali 
funkcionarji v društvih in športnih asociacijah. 
 

4. Sprememba določbe 2. člena Pravilnika, ki se nanaša na aktivne trenerje in amaterske športnike, ki sicer 
niso občani, so pa člani društva, delujočega v občini, in sicer : 

 
2. ČLEN  
Do sedaj veljavna določba : 
»Priznanja, plakete in svečane listine Zavoda za šport (ZŠ) in Športne zveze (ŠZ) Občine Škofja Loka so namenjene 
posameznikom, skupinam športnikov – občanom Škofje Loke in ekipam ter športnim društvom, ki so člani ŠZ Občine 
za dosežene rezultate v športu ali za dolgoletno uspešno delo v športnih organizacijah.« 
 
Predlog spremembe 2.člena, nova določba : 
»Priznanja, plakete in svečane listine Zavoda za šport (ZŠ) in Športne zveze (ŠZ) Občine Škofja Loka se lahko 
podelijo ekipam in posameznikom, ki so občani Škofje Loke ali delujejo na območju občine Škofja Loka, za dosežene 
rezultate v športu ali za dolgoletno uspešno delo v športnih organizacijah.« 
 
 
 
CELOTNI PRAVILNIK JE ŽE POPRAVLJEN NA SPLETNIH STRANEH ZŠ in ŠZ 
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