
ŠPORTNA ZVEZA JESENICE
Ledarska 4, 4270 Jesenice

Datum: 28.11.2012

VSEM ČLANICAM ŠZ JESENICE

Zadeva:  Nominacije za priznanja Športne zveze Jesenice 

V bogati športni zgodovini Jesenic, bo leto 2012 zapisano kot leto hudih pretresov in velikih 
težav. Vse eno, pa smo pri Športni zvezi Jesenice prepričani, da so tudi v tako težkih razmerah 
posamezna društva, ekipe in posamezniki dosegali dobre rezultate in uspehe. Ker se leto izteka 
pozivamo društva - članice zveze, da nam posredujejo predloge za priznanja: 
A:  Malo priznanje Športne zveze Jesenice  za dosežke učencev in dijakov športnikov na 
uradnih šolskih tekmovanjih v letu 2012 ekipno ali posamezno; 
B:  Veliko priznanje Športne zveze Jesenice  za dosežke mladih športnikov in športnic na 
uradnih državnih prvenstvih v kadetski (14 - 16 let) in mladinski (17 – 19 let) konkurenci. 
Komisija bo upoštevala uvrstitve od 1- 3 mesta v ekipni ali posamični konkurenci . 
Število priznanj A in B je odvisno od števila prejetih predlogov, ki so v skladu s Pravilnikom o 
priznanjih ŠZ Jesenice.
C:  Bronaste plakete Športne zveze Jesenice: 
-  športnik/športnica  je  nastopil  na  Olimpijskih  igrah  ali  je  dosegel  vidnejšo  uvrstitev  na 
Svetovnem prvenstvu, Evropskem prvenstvu in tekmah Svetovnega ali Evropskega pokala. 
- športniku /športnici, ki je v zadnjih petih letih dosegal konstantne uvrstitve do tretjega mesta 
na državnih prvenstvih ( izjemoma tudi področnih ), ter trenerju ali športnemu delavcu za več 
kot 15 letno uspešno delo v športu. 
Število  Bronastih  plaket  za  leto  2012 je  odvisna  od  števila  utemeljenih  predlogov iz  prve 
alineje in največ 5 Bronastih plaket po kriterijih iz druge alineje. 
D:  Srebrna plaketa Športne zveze Jesenice: 
-  športnikom/športnicam za  visoke  uvrstitve  na  Svetovnih  prvenstvih,  Olimpijskih  igrah  in 
skupni uvrstitvi v Svetovnem pokalu, ter 2 ali 3 mesto na Evropskem prvenstvu ali pokalu. 
- športnikom / športnicam in ekipam za 1 mesto na državnih prvenstvih (mladinci,člani ) in 
trenerju ali športnemu delavcu za več kot 25 letno uspešno delo v športu. 
Po kriteriju iz prve alineje se upoštevajo vsi utemeljeni predlogi;  po kriteriju iz druge alineje 
pa se podeli največ 3 Srebrne plakete. 



E Zlate plakete Športne zveze Jesenice: 
-  športniku/  športnici  ki  so  v  koledarskem  letu  osvajali  medalje  na  OI,  Svetovnem  ali 
Evropskem prvenstvu 
-  športnemu društvu (klubu ),  ki  v koledarskem letu praznoval  pomemben jubilej  – 60 let 
delovanja 
- športnemu delavcu, trenerju za več kot 40 letno uspešno delo v športu 
Število zlatih plaket za leto 2012 pod prvo in drugo alinejo je odvisno od števila predlogov, po 
pogojih iz tretje alineje pa se podeli največ 2. 

F  Priznanje  za  življenjsko  delo  na  področju  športa  se  podeljuje  športniku,  športnemu 
delavcu, trenerju, ki je s svojim delom izjemno zaznamoval športno življenje v Občini Jesenice 
in s tem prispeval k promociji športa in občine Jesenice v širšem okolju. 

Podeli se lahko največ 2 ( dve ) priznanji za življenjsko delo. 

Rok  za  oddajo  predlogov  je  21.12.2012.  Predloge  pošljite  na  naslov  Športna  zveza 
Jesenice, Ledarska 4 4270 Jesenice v zaprti ovojnici s pripisom:  PRIZNANJA 2012.
Predlog mora vsebovati: 
- podatke o predlagatelju (društvo, naslov,odgovorno osebo)
- oznako za katero vrsto priznanj pošiljate predlog
- kratka obrazložitev (tudi dokazilo o doseženih rezultatih)
- osnovne podatke o predlaganem nagrajencu ( rojstne podatke, naslov)
- za kandidate za priznanja pod točko F obrazložitev ( opis njegovega delovanja)
- žig društva in podpis odgovorne osebe predlagatelja 

Podelitev priznanj bo na javni prireditvi v začetku prihodnjega leta . 

Ta poziv bo  poslan vsem društvom – članicam Športne  zveze  Jesenice  na sedeže društev, 
objavljen pa bo tudi na spletni strani Zavoda za šport Jesenice. 
Na spletni strani Zavoda za šport Jesenice si lahko ogledate tudi Pravilnik o podelitvi priznaj, 
plaket in priznanja za življenjsko delo. 

Športni pozdrav !
 
Sekretar:                                                                                           Predsednik: 
Branko Jeršin                                                                                    Janez Štojs 



ŠPORTNA  ZVEZA  JESENICE
Ledarska  4  Jesenice
Datum  : 28.11.2012

Športnim  društvom  v  občini  Jesenice

Zadeva: SPREMEMENJEN  NAČIN NOMINIRANJA  ZA  NAZIV 
NAJBOLŠI  ŠPORTNIK, ŠPORTNICA,  MOŠKA  IN  ŽENSKA  EKIPA 
OBČINE  JESENICE

Športna  zveza  Jesenice  je   pred  petimi  leti ponovno uvedla  priznanja za  Najboljšega 
športnika,  športnico,   žensko  in   moško  ekipo  v  koledarskem  letu.   S tradicijo bomo 
nadaljevali, vendar  pa smo se  na  podlagi  izkušenj  iz preteklih  let  odločili za  spremembo 
načina  nominacije kandidatov  za  to lepo  priznanje. Do  sedaj  so nominirali  in  glasovali  
poslušalci  Radia Triglav  in  bralci  priloge  Gorenjskega Glasa Jeseniške  novice.  Za  izbor 
Najboljšega  športnika, športnice,  ženske  in moške  ekipe v letu  2012,  pa smo  se  odločili,  
da  zaprosimo  društva  in klube,  da  predlagajo  kandidate  za  ta  laskavi  naslov. 
Prosimo  vas,  da   nam do  21.12.  2012 pošljete   vaše   predloge  za   nominacije  naj 
športnika, naj športnice in  naj  moške  in  ženske  ekipe.  Predlog naj  vsebuje  kratko  
obrazložitev  z   navedbo uspehov  športnika,športnice,  ekipe  zaradi   katerih  ste  se 
odločili  za  predlog. 
Iz  prispelih  predlogov bo  Komisija za  priznanja ŠZ Jesenice  izoblikovala  predlog 
nominacij   petih  športnikov,  petih  športnic  in  treh  moških in  treh  ženskih  ekip, za  
katere  bodo  potem  glasovali  bralci  Jeseniških  novic  in poslušalci  Radia Triglav  v  
prvi  polovici  januarja 2013. 
Zmagovalci  izbora  bo  tisti športnik, športnica  ali ekipa,  ki  bo prejela  največje  število 
glasov  bralcev in poslušalcev.    

Da  letošnji  izbor  lahko opravimo  na  ta  način  vas  prosimo, da  nam  predloge  resnično 
posredujete  do  roka (21.12.2012)

Športni  pozdrav  !

Sekretar  :                                                                                              Predsednik :
Branko  Jeršin                                                                                    Janez  Štojs. l.r. 


