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Na podlagi določil  Statuta  Športne zveze Dravograd je Izvršni odbor Športne zveze na seji  dne 

07.03.2014  sprejel 
 

 

PRAVILNIK  

O  IZBORU  ŠPORTNIKA LETA 

V OBČINI DRAVOGRAD 

 

 

1. člen 

 

S pravilnikom o izboru športnika leta v občini Dravograd ( v nadaljevanju: pravilnik ) se določijo 

načini, pogoji in kriteriji, na podlagi katerih se posameznikom, posameznicam, ekipam in društvom 

izrekajo priznanja za dosežene športne uspehe. 

Soglasje k sprejetemu pravilniku poda Svet JZ Dravit Dravograd. 

 

 

2. člen 

 

Športna zveza Dravograd in Javni zavod Dravit Dravograd vsako leto podeljujeta priznanje za 

najboljše športnike leta in organizirata svečano razglasitev in podelitev priznanj v prvi polovici leta za 

nagrajence preteklega leta. Medijsko podporo zagotovijo mediji. 

 

 

3. člen 

 

Posamezniki in ekipe lahko kandidirajo za naslednje kategorije priznanj: 

 najboljšo športnico v mladinski ali članski kategoriji, 

 najboljšega športnika v mladinski ali članski kategoriji, 

 najboljšo žensko ali moško športno ekipo, 

 najboljšo mlado športnico, športnika, športno ekipo do 15. leta starosti 

(najperspektivnejši športnik), 

 posebno priznanje za izjemne športne dosežke. 

 

Za priznanje »športnik leta« lahko kandidirajo kandidati, ki so člani društev v Občini Dravograd, ali 

občani Občine Dravograd. 

Za priznanje športne ekipe leta lahko kandidirajo ekipe, ki so članice društev Športne zveze 

Dravograd. 

Za priznanje »športnik leta« izbrani športnik ali skupina športnikov prejme plaketo (priznanje). 

 

Pri izboru športnika in ekipe leta se upošteva najboljši doseženi športni rezultat v letu, ki ga je 

športnik oziroma ekipa dosegla v koledarskem letu za katerega se priznanja podeljujejo.  

 

 

4. člen 

 

Kandidati za priznanje »športnik leta« morajo izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:   

 

- uvrstitev na olimpijske igre, svetovno prvenstvo ali evropsko prvenstvo 

- uvrstitev do vključno 15. mesta na svetovnem prvenstvu, olimpijskih igrah 

- uvrstitev do vključno 10. mesta na evropskem prvenstvu, svetovnem ali evropskem pokalu 
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- uvrstitev do vključno 10. mesta na svetovnem mladinskem prvenstvu 

- uvrstitev do vključno 8. mesta na evropskem mladinskem prvenstvu 

- osvojitev medalje na Olimpijskem festivalu evropske mladine 

- uvrstitev do vključno 5. mesta na Mediteranskih igrah, 

- uvrstitev do vključno 5. mesta na Univerziadi, 

- uvrstitev do vključno 3. mesta na državnem prvenstvu, pokalu Slovenije 

- nastop v državni reprezentanci, 

- nastop v prvi državni ligi, 

- izjemen dosežek v mednarodnem merilu. 

 

Športna ekipa postane ekipa, ki je v ligaškem ali pokalnem tekmovanju oz. na državnem prvenstvu 

bila uvrščena do vključno 5. mesta v članski kategoriji. Za najboljšo ekipo je lahko izbrana ekipa, ki 

doseže naslov državnega prvaka v mladinski kategoriji.  

 

Kandidati za posamezna ali ekipna priznanja do petnajstega leta starosti morajo izpolnjevati naslednje 

kriterije: 

 

- uvrstitev do vključno 3. mesta na državnem tekmovanju, 

-  uvrstitev do vključno 5. mesta na mednarodnem tekmovanju, 

- nastop v državni reprezentanci. 

 

Točkovnik rezultatov je sestavni del pravilnika in predstavlja točkovanje posameznih rezultatov v 

individualnih in kolektivnih športnih panogah.  

 

Na enem uradnem tekmovanju se upošteva samo ena najvišja uvrstitev po posamezni disciplini. V 

primeru, da posameznik ali ekipa nastopa v različnih starostnih kategorijah, se upošteva le boljši 

rezultat. 

 

 

5. člen 

 

Razpis za podelitev priznanja »športnik leta« pripravi ŠZ Dravograd, objavi pa ga Javni zavod Dravit 

Dravograd v sodelovanju s KTV Dravograd d.o.o. in Koroško TV Dravograd vsako leto najkasneje do 

konca meseca marca. Besedilo se objavi na spletni strani Občine Dravograd in JZ Dravit in na KTV 

Dravograd. Besedilo razpisa ŠZ Dravograd pošlje tudi vsem športnim društvom v občini Dravograd. 

 

 

6. člen 

 

Predlagatelji kandidatur za priznanja so lahko: 

- posamezniki, 

- športna društva oz. klubi. 

 

Pisni predlogi se oddajo na enotnem obrazcu in morajo vsebovati osnovne podatke o kandidatu, 

podrobno utemeljitev in priloženo dokumentacijo o doseženih športnih rezultatih. 

 

Vsako društvo ali klub lahko predlaga le enega kandidata za posamezno priznanje. 

 

Predloge kandidatov za priznanja je treba poslati v zaprti kuverti na naslov: JAVNI ZAVOD 

DRAVIT DRAVOGRAD, Bukovje 13, 2370 DRAVOGRAD, s pripisom: „Ne odpiraj! Razpis za 

podelitev priznanj v športu“. 
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7. člen 

 

O podelitvi priznanj v športu odloča Komisija za izbiro športnika leta, ki je sestavljena iz 5 članov in 

sicer dveh članov IO Športne zveze Dravograd, dveh članov Sveta JZ Dravit, in enega predstavnika 

medijev ( predstavnik KTV ali predstavnik Koroška TV).   

Komisijo imenuje IO ŠZ Dravograd za obdobje trajanja svojega mandata. 

 

Za naziv: 

 najboljše športnice v mladinski ali članski kategoriji, 

 najboljšega športnika v mladinski ali članski kategoriji, 

 najboljše ženske ali moške športne ekipe, 

se lahko izbere izmed vseh predlogov po en kandidat. 

Za naziv: 

 najboljše mlade športnice ali športnika ali športne ekipe do 15. leta starosti 

(najperspektivnejši športnik), 

se lahko izbere po en kandidat za posamezno priznanje. 

Za naziv: 

 posebno priznanje za izjemne športne dosežke 

se lahko izberejo kandidati brez omejitve števila izbranih. 

 

Če komisija ugotovi, da v posameznem letu ni ustreznih kandidatov za podelitev priznanja »športnik 

leta« v posamezni kategoriji, lahko sklene, da se priznanje ne podeli. 

 

               

8. člen 

 

Sredstva za priznanja in stroške prireditve zagotovita Športna zveza Dravograd in Javni zavod Dravit 

Dravograd. 

 

 

9. člen 

 

Ta pravilnik sprejme IO Športne zveze Dravograd. Veljati začne z dnem podaje soglasja Sveta JZ 

Dravit Dravograd in se objavi : 

- na krajevno običajen način 

- na spletnih straneh JZ Dravit Dravograd 

 

Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot pravilnik. 

 

 

Številka: 1 – 2014  

V Dravogradu, dne 07.03.2014.   

 

        Športna zveza Dravograd 

Predsednik Milorad MARKOVIČ l.r.

    

               

 

Soglasje Sveta JZ Dravit Dravograd podano na seji dne 10.03.2014. 

 

 

               Svet JZ Dravit Dravograd 

        Predsednik Anton PREKSAVEC l.r. 
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TOČKOVNIK REZULTATOV 
 

 

 Olimpijske igre; 

Svetovno 

prvenstvo; 

 

Evropsko 

prvenstvo; 

Svetovni pokal; 

Evropski pokal;  

Univerzijada; 

Mediteranske 

igre; 

Olimpijski 

festival evropske 

mladine 

Državna 

reprezentanca*; 

Državno 

prvenstvo; 

Pokal Slovenije 

Doseženo 

mesto 

Člani  Mladinci Člani Mladinci Člani  Mladinci Člani Mladinci 

1. 1000 750 750 500 600 400 400 250 

2. 950 700 700 450 550 350 350 200 

3. 900 650 650 400 500 300 300 150 

4. 850 600 600 350 450 280 280 130 

5. 800 550 550 300 400 260 260 110 

6. 750 500 500 280     

7. 700 480 480 260     

8. 650  460 460 240     

9. 600 440 440      

10. 580 420 420      

11. 560        

12. 540        

13. 520        

14. 500        

15. 480        

Udeležba 400 300 250 180 180 100 100* 80* 

 


