
 
 
 
 

PRAVILNIK O PODELITVI OBČINSKIH PRIZNANJ ZA 
DOLGOLETNO DELO V ŠPORTU 

 
 
 

1. člen 
 
Mestna občina Novo mesto v organizaciji Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo 
mesto v skladu s tem pravilnikom podeljuje občinska priznanja za dolgoletno tekmovalno, 
organizacijsko, vodstveno, pedagoško in strokovno delo v športu. 
 

2. člen 
 
Za dolgoletno delo v športu iz 1. člena tega pravilnika se glede na trajanje teh dejavnosti 
podeljujejo štiri vrste priznanj: 
 
a)  PRIZNANJE za najmanj 5 let dela v športu 
b)  BLOUDKOVA BRONASTA ZNAČKA za najmanj 10 let dela v športu 
c)  BLOUDKOVA SREBRNA ZNAČKA za najmanj 20 let dela v športu 
d)  BLOUDKOVA ZLATA ZNAČKA za najmanj 30 let dela v športu 
 

3. člen 
 
PRIZNANJE se podeli v obliki zapisa v protokolarnem ovitku formata A5 
s podpisom župana Mestne občine Novo mesto. 
 
BLOUDKOVA BRONASTA ZNAČKA se podeli v obliki zaščitenega znaka Bloudkovih 
priznanj v bronasti barvi s spremnim tiskanim priznanjem za podelitev značke z imenom 
nagrajenca in s podpisom župana Mestne občine Novo mesto.  
Priznanje se podeli skupaj z bronasto značko. 
 
SREBRNA BLOUDKOVA ZNAČKA se podeli v obliki zaščitenega znaka Bloudkovih 
priznanj v srebrni barvi s spremnim tiskanim priznanjem za podelitev značke z imenom 
nagrajenca in s podpisom župana Mestne občine Novo mesto. 
Priznanje se podeli skupaj s srebrno značko. 
 
ZLATA BLOUDKOVA ZNAČKA se podeli v obliki zaščitenega znaka Bloudkovih 
priznanj v zlati barvi s spremnim tiskanim priznanjem za podelitev značke z imenom 
nagrajenca in s podpisom župana Mestne občine Novo mesto. 
Priznanje se podeli skupaj z zlato značko. 
 

4. člen 
 
Značke so okrogle oblike v podeljevani žlahtnosti barve, premer značk je 11 mm, podeljujejo 
pa se v pripadajočih etuijih.  
 
 
 
 



 

 

 

 
5. člen 

 
Priznanje za najmanj 5 let dela v športu se podeljuje začetnikom za delo v športu in tistim, ki 
so s svojim tekmovalnim prispevkom sodelovali v določenem športnem kolektivu, ali 
začetniku v strokovnem delu v športu. Priznanje je spodbuda za nadaljnje delo v športu. 
Priznanje lahko prejme oseba, ki je pred prejetjem priznanja dopolnila najmanj  
25 let. 
 

6. člen 
 
Bronasta Bloudkova značka za najmanj 10 let dela v športu se podeljuje športnim delavcem, 
ki v športu delujejo najmanj 10 let, v kar se lahko šteje tudi do petletno tekmovalno obdobje. 
Tudi to priznanje je spodbuda za nadaljnje delo v športu. 
Priznanje lahko prejme oseba, ki je pred prejetjem priznanja dopolnila najmanj 30 let. 
 

7. člen 
 
Srebrna Bloudkova značka za najmanj 20 let dela v športu se podeljuje športnim delavcem, 
ki delujejo v športu najmanj 20 let, v kar se lahko šteje tudi do petletno tekmovalno obdobje. 
Priznanje se podeljuje kot častno priznanje za dolgoletno delo v športu. 
Priznanje lahko prejme oseba, ki je pred prejetjem priznanja dopolnila najmanj 40 let. 
 

8. člen 
 
Zlata Bloudkova značka za najmanj 30 let dela v športu se podeljuje športnim delavcem, ki 
delujejo v športu najmanj 30 let. 
Kot najvišje športno priznanje v naši lokalni skupnosti se ga podeli kot priznanje za 
življenjsko delo v športu. 
Priznanje lahko prejme oseba, ki je pred prejetjem priznanja dopolnila najmanj 55 let. 
 

9. člen 
 
Kandidate za priznanja na razpis Zavoda Novo mesto, objavljenem na spletni strani Zavoda 
Novo mesto in posredovanem vsem društvom, lahko v razpisanem času na predpisanih 
obrazcih predlaga športni kolektiv, posameznik, zasebni športni delavec, javni zavod ali 
organizacija, ki deluje na področjih športa in izobraževanja, delovne organizacije, sindikati in 
drugi.  

 
10. člen 

 
Predloge, pravočasno prispele na naslov razpisovalca, pregleda in o priznanjih odloči 
petčlanska strokovna komisija, ki jo imenuje Svet Zavoda Novo mesto.  
 

 
11. člen 

 
Omejitve in izjeme pri podelitvi priznanj 
 
Priznanja se podeljujejo v skladu s tem pravilnikom, pri čemer se poleg omenjenih omejitev 
za podelitev upošteva še naslednje pogoje: 
 

1. ne glede na starost prijavljenega kandidata je lahko prvo prejeto priznanje  
bronasta Bloudkova značka;  
 



 

 

 

2. posameznik lahko v obdobju svojega dela v športu prejme vsa razpisana 
priznanja, s tem da mora ustrezati zgoraj navedenim pogojem. Med prejetjem 
priznanja in bronaste značke mora miniti najmanj 5 let, med prejetjem ostalih značk 
pa najmanj 10 let; 
 

3. prijavitelj lahko za vsako posamezno priznanje v enem letu prijavi samo po enega 
kandidata in skupaj največ dva za vsa priznanja. Več prijavljenih v eni kategoriji je 
lahko samo ob posebnih pogojih (npr. tekmovalci v parih).  

 
Izjeme pri podelitvi priznanj 
 
Izjemoma lahko predlagani kandidat prejme tudi višja občinska priznanja, in sicer za izredni 
športni uspeh ali kot lokalno priznanje za priznanja na ravni mednarodnih ali državnih 
priznanj. 
 
Izredno lahko prejmejo zlato Bloudkovo značko: 
-   dobitniki medalj na olimpijskih in paraolimpijskih igrah ali svetovnih prvenstvih v 
     olimpijskih športih ter  
-   dobitniki Bloudkove nagrade. 
 
Izredno lahko prejmejo srebrno Bloudkovo značko: 
-   dobitniki medalj na evropskih prvenstvih v olimpijskih športih in 
-   dobitniki Bloudkove plakete. 

 
12. člen 

 
Komisija lahko po pregledu in oceni kandidatur, prispelih ob določenem razpisu, tudi 
spremeni vrsto predlaganega priznanja. 
 
Komisija lahko sprejme odločitev in izjemoma dodeliti višje priznanje (tudi najvišje), če oceni, 
da jo posameznik zasluži, ker zaradi različnih razlogov še ni bil predlagan za priznanje nižje 
ravni. Pogoj je, da prijavitelj predlog obrazloži in prikaže neprekinjeno delo v športu in s tem 
zasluge za izjemno prejetje priznanja. 
 
Na odločitve komisije, ki morajo biti ob upoštevanju navedenih pogojev soglasne, pritožbe 
niso možne.  
 
Prijavitelji se s prijavo na razpis strinjajo s pogoji tega pravilnika.  
 

               
 
 

Novo mesto, 17. 12. 2019 
Št. pravilnika: 1182 /2019 
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