Na podlagi 77. in 78. člena Statuta Zavoda za šport Kranj, je na svoji 10. letni seji dne 19.11.2009 Svet zavoda
sprejel PRAVILNIK O PRIZNANJIH IN NAGRADAH ZAVODA ZA ŠPORT KRANJ
1 .člen
Zavod za šport Kranj razpisuje in podeljuje priznanja in nagrade športnicam(kom), športnim društvom in športnim
delavkam(cem) Mestne občine Kranj. S tem pravilnikom se določajo vrste priznanj in nagrad za športne dosežke
v Mestni občini Kranj ter pogoji, postopki in pristojnosti za njihovo podeljevanje.
2. člen
Priznanja so:
športni znak Kranja,
mala športna plaketa Kranja,
velika športna plaketa Kranja in
športna nagrada Kranja.
Priznanja in nagrade se podelijo na svečani prireditvi, ki jo organizira MO Kranj v sodelovanju z Zavodom za
šport Kranj.
3. člen
Športni znak Kranja se podeljuje športnicam(kom) in športnim ekipam, ki so v članski in mladinski kategoriji
osvojile(li) naslov državnih prvakov Slovenije in za vidnejše športne dosežke v mednarodnem merilu.
4. člen
Malo športno plaketo Kranja se podeljuje:
 najboljšim športnicam(kom) za izjemne mednarodne športne dosežke, ki ustrezajo kriterijem
Olimpijskega komiteja za pridobitev statusa perspektivnega razreda.
5. člen
Veliko športno plaketo Kranja se podeljuje:
 najboljšim športnicam(kom) in športnim ekipam v članski konkurenci za izjemne mednarodne športne
dosežke, ki ustrezajo kriterijem Olimpijskega komiteja za pridobitev statusa športnika mednarodnega,
svetovnega in olimpijskega razreda.
 športnim delavkam(cem) za izjemne dosežke pri organizaciji, razvoju in promociji kranjskega športa, za
uspešno znanstveno in publicistično delovanje na področju športa, za uspešno izvedbo športno
tekmovalnih ali množičnih prireditev ter
 športnim društvom in posameznicam(kom) ob njihovih visokih jubilejih delovanja v športu.
o posameznikom pri vsaki okrogli obletnici za 20 in več let delovanja (20, 25, 30...). Plaketa se
istemu posamezniku lahko podeli pri vsaki obletnici. Obletnice so 20-ta, 25-ta, 30-ta,…
o društvom pri vsaki okrogli obletnici za 30 in več let delovanja ( 40, 50,...). Plaketa se istemu
društvu lahko podeli pri vsaki obletnici. Obletnice so 30-ta, 40-ta, 50-ta,…
6. člen
Športno nagrado Kranja se podeljuje za dolgoletno življenjsko delo posameznikom in posameznicam in je
enkratna. Število in višino nagrade določa svet Zavoda za šport Kranj.

7. člen
Svet Zavoda za šport Kranj na osnovi razpisa imenuje za obdobje štirih let komisijo za izbor priznanj in nagrad.
Komisija šteje sedem članov in je sestavljena iz vrst uglednih športnikov, športnih delavcev, novinarjev in
gospodarstvenikov. Komisija pripravlja objavo razpisa za športna priznanja in nagrade, zbira predloge ter izbere
kandidate za športna priznanja in nagrade skladno s tem pravilnikom. Člani komisije izmed sebe izvolijo
predsednika/predsednico komisije, ki vodi delo komisije in razglasi rezultate. Komisija je sklepčna, če je na seji
prisotnih več kot polovica članov. Komisija sprejema sklepe z navadno večino prisotnih članov. Seje sklicuje
predsednik/predsednica komisije, jih vodi ter podpisuje dokumente, ki jih sprejme komisija. Član komisije, ki je
kandidat za priznanje ali nagrado, ne more sodelovati na sejah, na katerih se obravnavajo predlogi za priznanja
in nagrade.
8. člen
Razpis za športne nagrade in priznanja se objavlja vsako leto v javnih glasilih po izboru Zavoda za šport Kranj.
Razpis vključuje obdobje od zadnjega izbora do 31.10. v letu. Na razpisu lahko s svojimi predlogi sodelujejo vsi
občani in športna društva v Mestni občini Kranj.
Za priznanja in nagrade v Mestni občini Kranj lahko kandidirajo:
- športnice(ki), športne ekipe in športne delavke(ci), ki tekmujejo ali delujejo v športnih društvih z
domicilom v Mestni občini Kranj
- športnice(ki) in športne delavke(ci), s stalnim bivališčem v Mestni občini Kranj, ki tekmujejo ali delujejo v
športnih društvih izven Mestne občine Kranj.
9. člen
Predlogi morajo vključevati:
- naziv priznanja ali nagrade, za katero se kandidat predlaga
- ime in priimek oziroma naziv kandidata, rojstni podatki in fotografijo
- naslov oziroma domicil kandidata
- športni dosežek, delo oziroma jubilej, za katerega se kandidat predlaga za priznanje ali nagrado
- ime predlagatelja kandidata.
Predlogi za priznanja in nagrade morajo biti poslani komisiji v razpisanem roku na posebnem obrazcu z vsemi
zahtevanimi podatki.
10. člen
Izbor kandidatov za priznanja in nagrade izvede komisija na podlagi pravilnika in jih da v potrditev Svetu zavoda
za Šport Kranj, ki javno razglasi rezultate izbora.
11. člen
Pravilnik, sprejet na 14. letni seji Sveta Zavoda Kranj dne 30.11.2005 preneha z dnem, ko se sprejme in potrdi
pravilnik sprejet na 10. letni seji Sveta Zavoda dne 19.11. 2009.

Svet Zavoda za šport Kranj
Predsednik dr. Neven Polajnar
( Kranj, 02.02.2021 )

