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JAVNI RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ STANKA BLOUDKA ZA LETO 2017

Na podlagi Zakona a Bloudkovih priznanjih (Uradni list RS, s1. 112/05) in Pravilnika a
delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj (Uradni list RS, s1. 9/06) pozivamo
organe in organizacije na podroeju sparta (Olimpijski komite Siovenije-Zdruzenje
sportnih zvez, nacionalne in druge sportne zveze, sportna drustva), druge organizacije
ter posameznike, da predlagajo kandidate za dobitnike priznanj Stanka Bloudka za
leto 2017.

Bloudkova priznanja so najvisja priznanja Republike Siovenije, ki se pOdeljujejo za delo
in dosezke na podroeju sparta. Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj vsako leta
podeli najvee tri Bloudkove nagrade in deset Bloudkovih plake1. Prejemniki Bloudkovih
priznanj so lahko posamezniki, sportne ekipe ali organizacije.

A) B'oudkove NAGRADE se podeliuieio za:
- izjemen prispevek k razvoju slovenskega sporta,
- vrhunski mednarodni dosezek,
- zivljenjsko delo v sportu.

1. 'ziemen prispevek k razvoiu s'ovenskega sporta
Nagrado za izjemen prispevek k razvoju slovenskega sparta lahko prejme
posameznik, sportna ekipa ali druga organizacija v Sioveniji, zamejstvu ali
organizacija slovenskih izseljencev.
Nagrada za izjemen prispevek k razvoju slovenskega sparta se lahko podeli, ee
izpolnjuje kandidat naslednje pogoje:

- deluje najmanj deset let v sportu,
- z organizacijskim delom razvija mnozienost ter ustvarja nove in boljse pogoje

za delo in tekmovanja ali s svojim strokovnim delom dosega vidne uspehe.

2. Vrhunski mednarodni dosezek
Nagrado za vrhunski mednarodni sportni dosezek lahko prejme posameznik ali
sportna ekipa.
Nagrada za vrhunski mednarodni dosezek se lahko podeli, ee izpolnjuje kandidat
naslednje pogoje:



- je clan slovenske reprezentance,
- je osvojil zlato, srebrno ali bronasto medaljo na uradnih mednarodnih

tekmovanjih, ki jih organizirajo Mednarodni olimpijski komite, svetovne ali
evropske sportne federacije.

3. Zivljenjsko de/o v sportu
Nagrado za zivljenjsko dele v sportu lahko prejme posameznik.
Nagrada za zivljenjsko delo v sportu se lahko podeli, ce izpolnjuje kandidat
naslednje pogoje:

- je v sportu deloval najmanj 30 let,
- je bistveno prispeval k razvoju kateregakoli segmenta sporta.

B) Bloudkove PLAKETE se podeljujejo za:
- pomemben prispevek k razvoju slovenskega sporta,
- pomemben tekmovalni dosezek,
- zivljenjsko dele v sportu,
- pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji dolocene sportne panoge

oziroma sporta v Sioveniji.

1. Pomemben prispevek k razvoju slovenskega sporta
Plaketo za pomemben prispevek k razvoju slovenskega sporta lahko prejme
posameznik ali organizacija v Sioveniji, zamejstvu ali organizacija slovenskih
izseljencev.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju slovenskega sporta se lahko podeli
kandidatu, ki je dosegel pomembne in v javnosti potrjene rezultate na podrocju
organizacijskega ali strokovnega dela v sportu.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju sporta se podeli tudi v primeru, ce je
kandidat najmanj deset let deloval v sportu in z organizacijskim delom razvijal
mnozicnost ter ustvarjal nove in boljse pogoje za dele in tekmovanja ali s svojim
strokovnim delom dosegal vidne uspehe v sportu.

2. Pomemben fekmovalni dosezek v sportu
Plaketo za pomemben tekmovalni dosezek v sportu lahko prejme sportnik ali
sportna ekipa.
Plaketa za pomemben tekmovalni dosezek v sportu se lahko podeli, ce izpolnjuje
kandidat naslednje pogoje:

- je clan slovenske reprezentance,
- je osvojil zlato, srebrno ali bronasto medaljo na uradnih mladinskih

tekmovanjih, ki jih organizirajo svetovne ali evropske sportne federacije
oziroma na uradnih mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo Mednarodni
olimpijski komite, svetovne ali evropske uradne sportne federacije.

3. Zivljenjsko de/o v sportu
Plaketo za zivljenjsko delo v sportu lahko prejme posameznik.
Plaketa za zivljenjsko delo v sportu se lahko podeli kandidatu, ki je:

- aktivno sodeloval v sportu najmanj 20 let,
- vidno prispeval k razvoju kateregakoli segmenta sporta.

4. Pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji dolocene panoge oziroma
sporta v Sioveniji
Plaketo za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji dolocene sportne
panoge oziroma sporta v Sioveniji lahko prejme sportnik.
Plaketa za pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji dolocene sportne
panoge oziroma sporta v Sioveniji se lahko podeli, ce je kandidat:

- koncal svojo tekmovalno kariero,



- v svojem tekmovalnem obdobju s svojimi dosezki, osebnostjo in zgledom
pomembno prispeval k razvoju doloeene sportne panoge oziroma sparta v
Sioveniji.

Predlog za podelitev priznanja Stanka Bloudka je potrebno predloziti na obrazcu,
ki ga zainteresirani lahko dobijo na spletnih straneh ministrstva
http://www.mizs.gov.si oziroma dvignejo na Ministrstvu za izobrazevanje,
znanost in sport, Direktorat za sport, Masarykova 16, Ljubljana.

Obvezne sestavine predloga za priznanje so:
1. ime in priimek oziroma naziv predlagatelja,
2. ime in priimek, datum rojstva in naslov kandidata za priznanje, ee gre za fizieno

osebo,
3. naziv in sedez kandidata za priznanje, ee gre za organizacijo,
4. podatki a ze prejetih priznanjih in odlikovanjih,
5. podatki a prejemu Bloudkovega priznanja v preteklih letih,
6. vrsta predlaganega priznanja,
7. nasteti dosezki oziroma uspehi z obrazlozitvijo, zaradi katerih se kandidat

predlaga za dobitnika Bloudkovega priznanja,
8. podpis predlagatelja in zig organizacije.

Pisni predlogi za priznanje morajo biti poslani v zaprti ovojnici na naslov Ministrstvu
za izobrazevanje, znanost in sport Masarykova 16, 1000 Ljubljana, s pripisom "za
priznanja Stanka Bloudka" in sicer najkasneje do petka, 16. decem bra 2017.

Predlagatelje obvescamo, da bomo upostevali Ie predloge, ki bodo prispeli v
skladu z razpisom do predpisanega roka. Predlogi se stejejo za pravocasne tudi v
primeru, ee so bili zadnji dan predpisanega roka oddani priporoeeno na posti.

http://www.mizs.gov.si

