Na podlagi sprejetih Meril za izbor in vrednotenje programov športa na seji Občinskega sveta dne 30.9.1999, sta
Svet Zavoda za šport Škofja Loka, dne 11.12.2000 in Izvršni odbor Športne zveze Škofja Loka, dne 21.11.2000
sprejela in s popravki (10.10.2001, 24.2.2003, 11.2.2005, 19.2.2008, 4.2.2009, 27.1.2011) dopolnila

PRAVILNIK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ, PLAKET IN SVEČANIH LISTIN
ZAVODA ZA ŠPORT IN ŠPORTNE ZVEZE OBČINE ŠKOFJA LOKA
1. ČLEN
Zavod za šport Škofja Loka in Športna zveza Občine Škofja Loka podeljujeta PRIZNANJA, PLAKETE in
SVEČANE LISTINE za posebne dosežke na področju športa, ki pomembno prispevajo k razvoju in uveljavitvi
športa, razvoju osebnosti športnikov, dvigajo kakovost življenja občanov in ugled Občine Škofja Loka, Zavoda za
šport in Športne zveze.
2. ČLEN
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.
ODBOR IN NJEGOVE NALOGE
3. ČLEN
Odbor za podelitev priznanj, plaket in svečanih listin je 5-članski. Izvršni odbor (IO) ŠZ v odbor imenuje 3 člane,
svet ZŠ pa 2 člana.
Odbor izmed članov izvoli predsednika, ki skrbi za delo odbora. Predsednik je en mandat praviloma izmed
članov ŠZ, naslednji mandat pa izmed članov sveta ZŠ. Mandat članov odbora je 4 leta in so lahko ponovno
izvoljeni.
NALOGE ODBORA
4. ČLEN
-

obravnava razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj, plaket in svečanih listin,
obravnava prispele predloge za podelitev priznanj, plaket in svečanih listin,
izdela dokončen predlog kandidatov za podelitev priznanj,
pripravi predlog za podelitev plaket in svečanih listin in ga posreduje v sprejem IO ŠZ in svetu ZŠ
IO ŠZ in Svetu ZŠ pripravi vprašanja glede razpisa, zbiranja predlogov, podelitve in rešitve pritožb,
odbor sodeluje pri podelitvi priznanj, plaket in svečanih listin,
odbor se sestaja po potrebi. O svojem delu na sejah vodi zapisnik, ki se arhivira v strokovni službi ZŠ.
Pogoje za delo zagotavlja direktor ZŠ, ki tudi določi osebo za vodenje in izdelavo zapisnika na sejah odbora.

PRIZNANJE
5. ČLEN
ZŠ in ŠZ podeljujeta priznanja mladim športnikom osnovnih in srednjih šol ter drugim od 12. leta (od 6. razreda
OŠ) do 18. leta starosti, ki so dosegli posamezno ali ekipno razvrstitev :
do 3.mesta na uradnih državnih, pokalnih državnih tekmovanjih, univerziadah ali na sredozemskih igrah
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do 3.mesta na mednarodnih tekmovanjih, kjer je sodelovalo najmanj 10 držav
do 5.mesta na uradnem evropskem prvenstvu ali pokalu
do 10.mesta na uradnem svetovnem prvenstvu ali pokalu.
Pri individualnih panogah doseženi rezultati smejo praviloma odstopati 10% od rezultata zmagovalca. Vsako leto
se podeli toliko priznanj mladim športnikom, kolikor je upravičencev do priznanj.
6. ČLEN
Predlog za priznanja mladim športnikom pripravita strokovna služba Zavoda za šport in Odbor za podelitev
priznanj pri ZŠ in ŠZ in je lahko vsako leto drugačno. Iz priznanja ali njegove spremljajoče listine mora biti
razvidno, komu se podeljuje in za katero leto.
7. ČLEN
Predloge kandidatov za priznanja podajo vodstva osnovnih in srednjih šol, društev in klubov na obrazcu, ki je
priloga in sestavni del tega pravilnika. Razpis za zbiranje predlogov objavita svet ZŠ in IO ŠZ vsako leto do
15.maja, predlogi se zbirajo do 10.junija, podelitev priznanj pa se opravi do konca junija za preteklo šolsko oz.
za preteklo koledarsko leto. Predlagatelji so dolžni obvestiti predlagane za prevzem priznanj in zagotoviti njihovo
prisotnost oziroma namestnike.

PLAKETA
8. ČLEN
Plaketa je pravokotne oblike, dolžine 8-12 cm in širine 6-9 cm, v bronasti, srebrni in zlati izvedbi. Na plaketi je
umetniško stilizirana Škofja Loka. Na ploščici pod plaketo je vgraviran napis: ZŠ in ŠZ, ime prejemnika in leto
podelitve. Fotokopija plakete je priloga temu pravilniku.
Letno se lahko podeli največ 5 bronastih, 4 srebrne in 2 zlati plaketi. Izjemoma se lahko podeli tudi večje število
plaket, če to zahtevajo doseženi rezultati aktivnih športnikov.
Donatorjem in sponzorjem, ki več let ob pomembnih dogodkih, tekmovanjih ali v večjem obsegu namenijo
sredstva škofjeloškim športnim organizacijam, se lahko podeli plaketa (bronasta, srebrna, zlata) in se ne šteje v
kvoto po 2. odstavku tega člena.
Prejemnik priznanj lahko prejme naslednje (drugo, tretje…) priznanje po preteku dveh let. Posamično (bronasto,
srebrno, zlato) plaketo se lahko podeli samo enkrat.
9. ČLEN
BRONASTA PLAKETA se podeljuje :
- za večletno (najmanj 10 let) uspešno strokovno, organizacijsko, prostovoljno ali profesionalno delo v
društvu, klubu, na meddruštveni, medobčinski, področnih ali republiški ravni, ki ima pomen za razvoj
določene športne panoge ali športa na sploh v Občini Škofja Loka ali širši družbeni skupnosti. Prav tako se
te vrste plaketa lahko podeli tudi donatorju in sponzorju športnika, društva ali kluba.
- Bronasta plaketa se lahko podeli športniku, ki je vsaj 5 let dosegal dobre športne rezultate (praviloma
1.mesto na področnem tekmovanju pri ekipnih športih in do 3. mesta pri individualnih športih), s katerimi je
pomembno prispeval svojemu društvu ali klubu k doseganju rezultatov na področnih športnih tekmovanjih.
- Bronasta plaketa se lahko podeli tudi aktivnemu športniku ali ekipi, ki je v koledarskem letu za katerega se
podeljujejo plakete dosegel-la :
11.do 15.mesto na olimpiadi ali svetovnem prvenstvu
1. do 3.mesto na posamezni tekmi svetovnega pokala
4.do 5.mesto na evropskem prvenstvu
3.mesto na evropskem pokalu, na univerziadi ali na sredozemskih igrah.
10. ČLEN
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SREBRNA PLAKETA se podeljuje :
- za najmanj 20-letno zelo uspešno, strokovno, organizacijsko, prostovoljno ali profesionalno delo v društvu,
klubu, v občinskih, medobčinskih, področnih ali republiških asociacijah, ki ima pomen za razvoj določene ali
več športnih panog ali športa v celoti v Občini Škofja Loka ali širših družbenih skupnostih. Prav tako se te
vrste plaketa lahko podeli tudi donatorju in sponzorju športnika, društva ali kluba.
- Športnikom, ki so najmanj 10 let dosegali zelo dobre športne rezultate na nivoju nad področnimi tekmovanji
(praviloma dosežek do 5.mesta pri ekipnih športih in do 10.mesta pri individualnih športih) in so s tem
pomembno prispevali k uveljavitvi društva ali kluba v višjem rangu tekmovanj.
- Srebrna plaketa se lahko podeli tudi aktivnemu športniku ali ekipi, ki je v koledarskem letu za katerega se
podeljujejo plakete dosegel-la :
7.do 10.mesto na olimpiadi ali svetovnem prvenstvu
6.do 10.mesto na svetovnem pokalu v skupni razvrstitvi
1.do 3.mesto na svetovnem pokalu v posamezni disciplini
2.do 3.mesto na evropskem prvenstvu
2.mesto na evropskem pokalu, na univerziadi ali na sredozemskih igrah.
11. ČLEN
ZLATA PLAKETA se podeljuje :
- za najmanj 30-letno zelo uspešno, strokovno, organizacijsko, prostovoljno ali profesionalno delo v društvu ali
klubu v Občini Šk. Loka, na občinski, medobčinski, področni ali republiški ravni, ki ima pomen za razvoj
športa, doseženi rezultati pa uvrščajo športnike, društva in klube med najbolj napredne v panogi ali športu
nasploh v Sloveniji. Prav tako se zlata plaketa lahko podeli tudi donatorju in sponzorju športnika, društva ali
kluba.
- Športnikom, ki so daljši čas dosegali rezultate, zaradi katerih so bili prejemniki bronaste ali srebrne plakete,
pa svoje delo nadaljujejo kot trenerji, svetovalci, vaditelji, funkcionarji v organih športnih društev, klubov ali
športnih asociacij.
- Zlata plaketa se lahko podeli tudi aktivnemu športniku ali ekipi, ki je v koledarskem letu za katerega se
podeljujejo plakete dosegel-la:
4.do 6.mesto na olimpiadi ali svetovnem prvenstvu
1.do 5.mesto na svetovnem pokalu v skupni razvrstitvi
1.mesto na evropskem prvenstvu ali evropskem pokalu, na univerziadi ali na sredozemskih igrah.
12. ČLEN
Bronasta, srebrna ali zlata plaketa se lahko podeli tudi športniku, ki je občan Občine Škofja Loka, pa je dosegel
navedene rezultate iz 9., 10.in 11.člena v društvih in klubih, ki niso članice ŠZ Škofja Loka.
Njegovi rezultati in zgled športnika mora pozitivno vplivati na razvoj športa v občini. Plaketo se lahko podeli tudi
občanu, ki je pomembno prispeval k izgradnji športnih objektov in površin v Občini, ki so pomembne za razvoj
športa, rekreacije in vsebinsko bogatijo možnost izkoriščanja prostega časa občanom.

SVEČANA LISTINA
13. ČLEN
Svečana listina je najvišje priznanje, ki ga podeljujeta ZŠ in ŠZ Občine Škofja Loka. Izdelana je kot umetniško
delo, ki ima simboličen motiv športa, krajine z našega okolja ali drugo in ponazarja namen podelitve svečane
listine.
V spodnjem delu je napis Svečana listina, ime in priimek dobitnika in namen podelitve.
Svečana listina se izroča uokvirjeno, njen motiv pa se lahko spreminja, s čimer se zagotovi unikatnost in
umetniška vrednost.
Letno se lahko podelijo največ tri svečane listine. V izjemnih primerih tudi več, če to zahtevajo kriteriji po
doseženih rezultatih, ob pomembnih obletnicah športnih društev ali za pomembne prispevke donatorjev in
sponzorjev. Predlog v tem primeru poda Odbor za priznanja, sklep za podelitev pa sprejmeta IO ŠZ in Svet ZŠ.
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14. ČLEN
Svečane listine se podeljujejo posameznikom, športnim ekipam, društvom in klubom, ki so včlanjeni v ŠZ Škofja
Loka :
- posameznikom se svečana listina podeli za več kot 30-letno izjemno, uspešno delo na strokovnem,
organizacijskem področju, vodenju društev, klubov in njihovih asociacij na vseh ravneh, če se je zato krepila
organizacijska trdnost, množičnost, tekmovalna sposobnost in ustvarjali boljši pogoji za delo in razvoj športa.
- Posameznikom ali športnim ekipam, ki so skozi najmanj 10-letno obdobje večkrat dosegli uvrstitve:
do 10.mesta na olimpiadi, na svetovnem prvenstvu ali svetovnem pokalu
do 5.mesta na evropskih tekmovanjih in
do 3.mesta na državnih tekmovanjih.
Da so z osebnim zgledom v tekmovalnem obdobju in po njem prispevali k uveljavitvi športne panoge in
športa v celoti, v Občini, regiji ali republiki.
- Društvom in klubom se podeli svečana listina za več desetletno (najmanj 50-letno) uspešno delo pri
razvijanju športne panoge, kvalitete športa in množičnosti, ki pomembno presega povprečje aktivnosti v
Občini.
- Svečana listina se lahko podeli tudi posameznici, posamezniku ali ekipi za osvojeno 1.do 3.mesto na
olimpiadi ali na svetovnem prvenstvu.
Svečana listina se lahko podeli samo enkrat.
15. ČLEN
Kadar športnik v več letih dosega rezultate, na podlagi katerih mu je bila po merilih tega pravilnika podeljena
bronasta, srebrna, zlata plaketa ali svečana listina se povabi na podelitev plaket in svečanih listin in razglasi
njegove dosežene rezultate. Zavod za šport in Športna zveza občine Škofja Loka takemu športniku podelita
simbolično darilo z vpisanim osebnim posvetilom in letnico podelitve.
Simbolično darilo, priznanje se ob razglasitvi doseženega rezultata podeli tudi :
- mladim, perspektivnim športnikom, starim 19 do 21 let;
- za 1. do 3. mesto na amaterskih tekmovanjih evropskega ali svetovnega ranga.
PODELJEVANJE PRIZNANJ, PLAKET IN SVEČANIH LISTIN
16. ČLEN
Priznanja se podelijo na svečanosti ali športni prireditvi, ki jo priredijo ZŠ, ŠZ, osnovne in srednje šole Občine
Škofja Loka ob zaključku šolskega leta.
Plakete in svečane listine se podeljujejo na svečanosti, ki jo za ta namen pripravi ZŠ ali ŠZ ali v okviru posebne
prireditve praviloma v začetku leta za preteklo leto.
Vsi prejemniki plaket in svečanih listin so na podelitev vabljeni s primernimi povabili in najmanj en teden pred
podelitvijo.
17. ČLEN
Priznanja podelijo člani sveta ZŠ, IO ŠZ, predsednik odbora iz tega pravilnika, ravnatelji osnovnih šol in
ravnatelji srednjih šol, kjer so učenci v izobraževalnem procesu ali druge osebe, po sklepu na pristojnih organih
ZŠ in ŠZ.
Plakete in svečane listine podelijo predsednik sveta ZŠ, predsednik ŠZ, župan Občine ali druga oseba po sklepu
organov ZŠ in ŠZ.

PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA PRIZNANJA, PLAKETE IN SVEČANE LISTINE
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18. ČLEN
Predlogi kandidatov za priznanja, plakete in svečane listine se pridobijo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi
odbor vsako leto, do 15.maja oz. 10.decembra v lokalnih medijih.
Javni razpis objavita ZŠ in ŠZ na krajevno običajen način in ga pošljeta vsem članicam ŠZ v Občini Škofja Loka
skupaj z obrazcem »PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJ, PLAKET IN SVEČANIH LISTIN« ZŠ in ŠZ Škofja
Loka. Obrazec je sestavni del tega pravilnika.
Predlagatelji za podelitev priznanj so strokovni delavci šol, organi ZŠ in ŠZ, skupine in posamezni občani. Za
plakete in svečane listine pa društva, klubi, organi ZŠ in ŠZ, skupine in posamezni občani.
Vsi podatki na obrazcu morajo biti dosledno izpolnjeni. Za resničnost podatkov je odgovoren predlagatelj.
Predlogi morajo biti dani v razpisnem roku, sicer se ne morejo upoštevati.
19. ČLEN
Predlogi kandidatov za priznanja morajo biti oddani do 10.junija, za plakete in svečane listine pa do
30.decembra na Zavod za šport, Podlubnik 1c, 4220 Škofja Loka.
V obrazložitvi predloga morajo biti navedeni in dokumentirani vsi elementi, ki opravičujejo predlog za posamezni
nivo po tem pravilniku. Nejasnih in splošnih obrazložitev odbor ne bo mogel upoštevati.
20. ČLEN
Odbor pregleda vse prispele predloge kandidatov za podelitev plaket in svečanih listin in izdela predlog, ki ga
pošlje v obravnavo in potrditev svetu ZŠ in IO ŠZ.
Odbor lahko predlog sprejme, zahteva od predlagatelja dopolnitev ali ga zavrne.
Svet ZŠ in IO ŠZ obravnavata predloge in sprejmeta sklep o podelitvi priznanj, plaket in svečanih listin. Njun
sklep je dokončen.
21. ČLEN
Stroške postopka, izdelave listin, plaket in podelitve krije ZŠ iz sredstev za nagrade, zagotovljenih v letnem
proračunu.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. ČLEN
Za tolmačenje tega pravilnika je pristojen IO ŠZ Škofja Loka.
23. ČLEN
Ta pravilnik se uporablja od 1.12.2000.

ZAVOD ZA ŠPORT ŠKOFJA LOKA
Predsednik Sveta :
Marko PRIMOŽIČ
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ŠPORTNA ZVEZA ŠKOFJA LOKA
Predsednik Izvršnega odbora :
Branko CELAR

Na podlagi sprejetih Meril za izbor in vrednotenje programov športa na seji Občinskega sveta dne 30.9.1999, sta
Svet Zavoda za šport Škofja Loka, dne 11.12.2000 in Izvršni odbor Športne zveze Škofja Loka, dne 21.11.2000
sprejela in s popravki (10.10.2001, 24.2.2003, 11.2.2005, 19.2.2008) dopolnila

PRAVILNIK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ, PLAKET IN SVEČANIH LISTIN
ZAVODA ZA ŠPORT IN ŠPORTNE ZVEZE OBČINE ŠKOFJA LOKA

Športnikom za rezultat
Mesto

Sv.prvenstvo Sv.pokal
Olimpijada
skupno

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Listina
Listina
Listina
Zlata
Zlata
Zlata
Srebrna
Srebrna
Srebrna
Srebrna
Bronasta
Bronasta
Bronasta
Bronasta
Bronasta

Zlata
Zlata
Zlata
Zlata
Zlata
Srebrna
Srebrna
Srebrna
Srebrna
Srebrna

Sv.pokal v
disciplini

Sv.pokal
tekma

Evropsko
prvenstvo

Srebrna
Srebrna
Srebrna

Bronasta
Bronasta
Bronasta

Zlata
Srebrna
Srebrna
Bronasta
Bronasta

ZAVOD ZA ŠPORT ŠKOFJA LOKA
Predsednik Sveta :
Marko PRIMOŽIČ

C:\Users\SaraMaks\Documents\PRIZNANJA - PRAVILNIK.docx

Evropski pokal
Univerziada
Sredozemske igre
Zlata
Srebrna
Bronasta

ŠPORTNA ZVEZA ŠKOFJA LOKA
Predsednik Izvršnega odbora :
Branko CELAR

PREDLOG ZA PODELITEV PLAKETE ALI
SVEČANE LISTINE ZAVODA ZA ŠPORT IN
ŠPORTNE ZVEZE OBČINE ŠKOFJA LOKA V LETU 20__
Rok prijave je 30.december 20__
Ime in priimek oz.naziv organizacije predlagatelja:

Točen naslov predlagatelja:

Za podelitev plakete oz.svečane listine predlagamo:
IME IN PRIIMEK oz. NAZIV:
KRAJ IN DATUM ROJSTVA:
STALNO PREBIVALIŠČE – poln naslov:

Kandidata predlagamo za (ustrezno obkrožite):
A – BRONASTA PLAKETA, za najmanj 5 letno delo na področju športa,
Za 11.do 15.mesto na olimpiadi ali svetovnem prvenstvu
Za 1.do 3.mesto na posamezni tekmi svetovnega pokala
Za 4.do 5.mesto na evropskem prvenstvu
Za 3.mesto na evropskem pokalu, univerziadi ali sredozemskih igrah
B – SREBRNA PLAKETA, za najmanj 10 letno delo na področju športa,
Za 7.do 10.mesto na olimpiadi ali svetovnem prvenstvu
Za 6.do 10.mesto na svetovnem pokalu v skupni razvrstitvi
Za 1.do 3.mesto na svetovnem pokalu v posamezni disciplini
Za 2.do 3.mesto na evropskem prvenstvu
Za 2.mesto na evropskem pokalu, univerziadi ali sredozemskih igrah
C – ZLATA PLAKETA, za najmanj 20 letno delo na področju športa,
Za 4.do 6.mesto na olimpiadi ali svetovnem prvenstvu
Za 1.do 5.mesto na svetovnem pokalu v skupni razvrstitvi
Za 1.na evropskem prvenstvu, evropskem pokalu, univerziadi ali
sredozemskih igrah
D – SVEČANA LISTINA, za več kot 20 letno delo na področju športa,
Za 1.do 3.mesto posameznika ali ekipe, osvojeno na olimpiadi ali
svetovnem prvenstvu
Za najmanj 50-letno uspešno delo društva ali kluba
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Odbor lahko spremeni predlagano vrsto priznanja (ustrezno obkrožite):
DA

NE

Podatki o do sedaj sprejetih priznanjih na področju športa :
LETO
IN VRSTA PRIZNANJA

Dosežki oz.uspehi, zaradi katerih se kandidata predlaga za
dobitnika plakete oz.svečane listine:

Obrazložitev – mora biti podrobno in kvalitetno zapisana :

Priloge predlagatelja:

V______________dne,______________
žig
Tiskano ime in priimek odgovornega za prijavo
_______________________________________
telefon za eventualno potrebne dodatne informacije
_______________________________________
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podpis

