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Na podlagi Pravilnika o priznanjih na področju športa v ob-
čini Mislinja (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2012) 
objavljamo

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV 
PRIZNANJ NA PODROČJU ŠPORTA 
V OBČINI MISLINJA ZA LETO 2018

1. PREDMET RAZPISA

Priznanja na področju športa v občini Mislinja za leto 2018 
se lahko podelijo:
• športnikom za dosežke in afirmacijo športa, 
• amaterskim športnim delavcem in športnim društvom za 

uspešno delovanje,
• trenerjem za trenersko in strokovno delo.

Priznanja na področju športa se podeljujejo za:
• športne uspehe in dosežke športnika leta,
• prispevek k razvoju in uveljavitvi športa,
• jubilejna priznanja za delo v športu.

2. VRSTE PRIZNANJ 

Priznanja na področju športa, ki jih podeljuje Občina Mi-
slinja so:
• pokal in naziv športnik, športnica leta,
• priznanje za tekmovalne uspehe v športu, 
• listina priznanje občine,
• plaketa dr. Staneta Stoporka (zlata, srebrna, bronasta),
• priznanje za trenersko delo,
• jubilejna priznanja (zlata, srebrna, bronasta plaketa).

3. OPREDELITEV UPRAVIČENCEV ZA PRIZNANJA

Pokal Občine Mislinja in naziv športnik leta lahko prejme 
športnik ali športnica za tekmovalne uspehe v mladinski ali 
članski konkurenci, ki je starejši od 18 let, pri čemer se ena-
kovredno upoštevajo tudi športniki invalidi. 

Prejemniki pokala in listine priznanje Občine Mislinja za 
naziv športnika leta so lahko:
• najboljši športnik ali športnica v članski ali mladinski 

konkurenci,
• najboljša moška ali ženska ekipa v članski ali mladinski 

konkurenci,
• za izredne dosežke v nižjih starostnih kategorijah lahko 

komisija za izbor dodeli višji rang priznanja.

Priznanje za tekmovalne uspehe v športu se podeljuje:
• športni ekipi, ki kandidira za športno ekipo leta za dose-

žene uspehe,
• najuspešnejšemu športniku ali športnici do 15. leta 

starosti.

Plakete dr. Staneta Stoporka (zlata, srebrna, bronasta) so 
najvišja priznanja na področju športa in se lahko podelju-
jejo posameznikom ali društvom za prispevek k razvoju in 
uveljavitvi športa.

Priznanje za trenersko in strokovno delo se lahko podelju-
je trenerjem in športnim pedagogom, ki dosegajo izjemne 
uspehe pri svojem delu.

Priznanja za jubileje (zlata, srebrna, bronasta plaketa) se po-
deljujejo posameznikom in društvom za delovanje v določe-
nem obdobju in za prostovoljno delo v športu.

4. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI KANDIDATI ZA 
PRIZNANJA

Kandidati za priznanja v članski ali mladinski konkuren-
ci, ki so člani društev v občini Mislinja, morajo izpolnjevati 
enega od naslednjih kriterijev:
• uvrstitev na olimpijske igre ali svetovno prvenstvo ali 

evropsko prvenstvo,
• uvrstitev do 15. mesta na evropskem prvenstvu, svetov-

nem ali evropskem pokalu,
• uvrstitev do 15. mesta na mednarodnem turnirju, kjer so 

sodelovali športniki najmanj desetih držav,
• uvrstitev do 3. mesta na državnem prvenstvu,
• izjemen dosežek v mednarodnem ali državnem merilu,
• uvrstitev športne panoge po kriterijih MŠŠ,
• v individualnih športih se upoštevajo tekmovanja pano-

žnih športnih zvez, ki vodijo do naslova na državni ravni 
in višje (EP, SP, OI, EYOF, YOG, univerzijada, mediteran-
ske igre, evropski pokal, svetovni pokal),

• v kolektivnih panogah se upoštevajo tekmovanja pano-
žnih športnih zvez, ki vodijo do naslova na državni ravni, 
ki imajo najmanj dve stopnji tekmovanj in višje (EP, SP, 
OI, EYOF, YOG, univerzijada, mediteranske igre, evrop-
ski pokal, svetovni pokal).

Kandidati za priznanja do 15. leta starosti ali ekipa šolskega 
športnega društva morajo izpolnjevati naslednje kriterije:
• uvrstitev na 1. mesto na regijskem (področnem) 

tekmovanju,
• uvrstitev do 3. mesta na državnem tekmovanju.

Priznanje za trenersko in strokovno delo lahko prejmejo: 
• trenerji in športni pedagogi dobitnikov priznanj za špor-

tnika leta,
• trenerji, ki imajo največ kategoriziranih športnikov ali re-

prezentantov, ki s tekmovalci tekmujejo na mednarodnih 
tekmah panožnih zvez,

• trenerji in športni pedagogi, ki dosegajo izjemne uspehe 
pri svojem delu tako v smislu rezultatov kot razvoja in pro-
mocije športa ali določene panoge.
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Kandidati za plakete dr. Staneta Stoporka (zlata, srebrna in 
bronasta), ki so najvišja priznanja na področju športa in se 
podelijo posamezniku ali društvu, ki izpolnjuje najmanj 
enega od naslednjih kriterijev:
• posamezniku za življenjsko delo, večletne uspehe ali en-

kratne izjemne uspehe ali enkratne dosežke trajnega po-
mena na področju športa,

• posamezniku ali društvom ali pravni osebi, ki pomemb-
no prispevajo k boljšemu materialnemu stanju in promo-
ciji športa,

• posamezniku ali društvu ali pravni osebi za izjemen pri-
spevek k razvoju in uveljavitvi športa,

• posamezniku za prostovoljno delo na področju športa,
• športnikom ob zaključku kariere, ki so v svojem tekmo-

valnem obdobju s svojimi dosežki, osebnostjo in zgledom 
pomembno prispevali k razvoju določene športne panoge,

• posamezniku ali društvu za izvedbo športne priredi-
tve, pomembne za promocijo in razvoj športa v občini 
Mislinja.

Priznanja za jubileje, jubilejno priznanje občine (zlata, sre-
brna, bronasta plaketa), se lahko podelijo posamezniku ali 
društvu za delovanje v športu v določenem obdobju in za 
prostovoljno delo v športu:
• za 10-letno delovanje – bronasta plaketa,
• za 20-letno delovanje – srebrna plaketa,
• za 30-letno delovanje – zlata plaketa.

5. PREDLAGATELJI KANDIDATOV IN ROK ZA PRIJAVO

Kandidate za priznanja lahko predlagajo v prvi vrsti športna 
društva, klubi in druge športne organizacije, javni zavodi 
in občani občine Mislinja. Pisni predlogi morajo vsebovati: 
• podatke o predlagatelju, 
• osnovne podatke o kandidatu, 
• podrobno utemeljitev in dokumentacijo o doseženih re-

zultatih oz. opravljenem delu ter 
• druge pogoje iz razpisa (vrsta priznanja).

Rok za prijavo na razpis in predložitev vseh zahtevanih do-
kumentov je do 3. 5. 2019 na naslov: 

Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Raz-
pis za podelitev priznanj na področju športa za leto 2018, 
ne odpiraj«.

Predlog za podelitev priznanja v športu in dodatne informa-
cije lahko dobite na Občinski upravi Mislinja, tel. št.: (02) 88 
57 342 ali na spletni strani: www.mislinja.si.

Številka: 671-03/ 2019
Datum: marec 2019 

Občina Mislinja


