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ŠPORTNA ZVEZA CELJE 
 

Dečkova cesta 1,  3000 CELJE,  - SLOVENIJA 
Tel:: ++ 386 (0)3 491 92 90;  Fax: ++386 / (0)3 491 92 90 

E-mail: szc.celje@gmail.com    ;   Official Website: http://www.szc.si 

  

Štev: 2017-50/02 
Datum: 10.11.2017 

   

VSEM DRUŠTVOM – ČLANOM ŠPORTNE ZVEZE CELJE 
 
 

R A Z P I S  
OB 50. LETNICI 

ZA PODELITEV PRIZNANJ ŠPORTNE ZVEZE CELJE ZA LETO 2017 
 
Na podlagi 23. člena Statuta Športne zveze Celje in Pravilnika o priznanjih in nagradah Športne zveze 
Celje pozivamo organe in  organizacije na področju športa (športna društva člane Športne zveze 
Celje), da predlagajo kandidate za dobitnike priznanj Športne zveze Celje za leto 2017. 
 
Vse klube naprošamo, da posebno pozornost namenite okroglim obletnicam posameznikov, ki so 
soustvarjali celjski šport. Ne pozabite na podjetja sponzorje, novinarje, funkcionarje in športne 
delavce ter druge pomembne posameznike, ki so aktivno sodelovali v razvoju vaše športne panoge. 
Vse okrogle obletnice predlagajte skladno z Kriteriji, posameznike pa za posebna priznanja Športne 
zveze Celje. 
 
50. let praznujemo samo enkrat, vzemite si čas, da se skupaj spomnimo vseh tistih, ki zaslužijo 
trenutek pozornosti in druženja v okolju, ki so ga soustvarjali. 
 
A) Priznanja Športne zveze Celje za športne dosežke v letu 2017 se podeljujejo: 
 
1. najboljši športnici in športniku mesta Celja, 
2. najboljši ženski in moški ekipa mesta Celja, 
3. priznanja za športne dosežke v članski in mladinski kategoriji (medalja na MOI, MSP in MEP). 
 

OPOMBA: 
V skladu s Pravilnikom o priznanjih in nagradah Športne zveze Celje in sklepom IO ob proslavi 50. 
obletnice se ne upoštevajo dosežki kadetov, kadetinj, dečkov in deklic (pionirjev in pionirk) ter 
dosežkov v mladinskih selekcijah z izjemo medalj na MOI, MSP in MEP. Slednji bodo priznanja prejeli 
na posebni prireditvi za perspektivne in mlade športnike meseca junija 2018.  
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Prosimo vas, da nam skupaj s podatki dostavite uradni bilten tekmovanja z rezultati, iz katerega bodo 
razvidne uvrstitve vaših športnikov oziroma ekip (brez tega dokazila komisija dosežka ne bo 
upoštevala). 
  
B) PLAKETE Športne zveze Celje se podeljujejo: 
 
1. Športnim društvom 

a) za 25. let delovanja  
b) za 50. let delovanja  
c) za 75. let delovanja  
 

Opomba: * Ob jubilejni obletnici se šteje le tekočo letnico delovanja ob izpolnitvi pogoja, priznanja 
se ne podeljuje za nazaj. 
 
2. Posameznikom - Za aktivno neprekinjeno delo v športu 

a) za 25 letno delo  
b) za 35 letno delo  
c) za 45 ali večletno delo  

 
B) Posebna priznanja  Športne zveze Celje se podeljujejo: 
 
Posebno priznanje ŠZC se podeljuje v skladu z 11. členom Pravilnika o priznanjih in nagradah Športne 
zveze Celje; posameznikom, organizacijam ali pravnim osebam za posebne zasluge pri delovanju ali 
razvoju celjskega športa.  

Na prireditvi Šport v Celju 2017, ki bo v ponedeljek, dne 29. januarja 2017, bomo podelili priznanja 
športnicam in športnikom, ki so v preteklem letu dosegli odmevne dosežke ter klubom in 
posameznikom ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev.  

Prosimo vas, da nam v skladu s  Pravilnikom o priznanjih in nagradah Športne zveze ter kriterijih za 
podelitev priznanj ŠZC, posredujete podatke o dosežkih na priloženih obrazcih, ki so priloga tega 
dopisa in to do srede 20. decembra 2017. 

Vse predloge, ki bodo poslani do roka bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki bo dokončno 
odločila o dobitnikih priznanj. 
   
Športni pozdrav, 
   
                                                                                            KOMISIJA ZA KRITERIJE IN NOMINACIJE  
                                                                                                      Športne zveze Celje 
                                                                                                       
 Priloge: 

1. Prijavni obrazec posamezniki 
2. Prijavni obrazec ekipe 
3. Prijavni obrazec plakete 
4. Prijavni obrazec posebna priznanja ŠZC 
5. Kriteriji za podelitev priznanj ŠZC 


