
 
 

STROKOVNA KOMISIJA ZA IZBOR ŠPORTNIKA LETA 
 
 
Svet Zavoda Novo mesto je na svoji 14. redni seji potrdil strokovno komisijo, ki bo na osnovi 
prejetih predlogov izbrala naj športnika, športnico in športni kolektiv. 
 
Komisijo sestavljajo: 
 
4 člani Zavoda Novo mesto – strokovni delavci iz športa: 

- Matjaž Kuzma 
- Jernej Rojc 
- Bojan Jaklič 
- Miran Jerman – vodja komisije 

 
3 člani Športne zveze Novo mesto: 

- Metod Jerman 
- Igor Primc 
- Bogdan Fink 

 
3 člani Sveta Zavoda: 

- Aljaž Žagar 
- Jiri Volt 
- Dušan Kaplan 

 
 4 člani – novinarji,  ki lokalno pokrivajo šport: 

- Igor Vidmar 
- Boris Blaič 
- Rok Nose 
- Aleš Kirn 

 
Predstavnica Mestne občine, ki pokriva šport: 

- Ivica Menger 
 
 
Komisija se praviloma sestane le enkrat in to pred prireditvijo ter odloča o nazivih. 
Vodja komisije le-to lahko ponovno skliče v primeru, ko pride do zapleta pri izbiri kandidatov. 
Strokovna komisija bo na seji pretehtala podane rezultate pred tem pa bo imela možnost 
postaviti še dodatna vprašanja in dobiti pojasnila o dosežkih športnikov oziroma klubov. 
Dodatna vprašanja člani komisije posredujejo vodji, ta pa odgovore pred sejo komisije pridobi 
s strani klubov. 
Komisija najprej pretehta rezultate in po potrebi glasuje, tako da dobimo naj športnika in 
športnico, drugo in tretje uvrščenega športnika in športnico ter naj kolektiv leta. 
Vsak član komisije lahko glasuje za vse kandidate. 
Vsak član podpiše soglasje za sodelovanje v komisiji, s katerim se obveže, da bo v komisiji 
deloval strokovno in nepristransko. 
 

 
ZAVOD ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO  

NOVO MESTO 
 

 



 
 

OŽJA TEHNIČNA KOMISIJA ZA IZBOR ŠPORTNIKA LETA 

 

- Preveri, če so predlogi v skladu z razpisom. 

- Določi kandidate, ki lahko kandidirajo za naj športnika, športnico in kolektiv. V 

primeru, da se ne more odločiti, kateri kandidati lahko kandidirajo, to odločitev 

prepusti strokovni komisiji. 

- Spremlja, če so postopki do glasovanja strokovne komisije izpeljani v skladu z 

razpisom. 

 

Sestava tehnične komisije: 

 

- Direktor Zavoda: Dolores Kores 

- Vodja projekta Športnika leta: Miran Jerman 

- Predstavnica Mestne občine, zadolžene za šport: Ivica Menger 

- Član novinarjev: Igor Vidmar 

 

 

STROKOVNA KOMISIJA ZA BLOUDKOVA PRIZNANJA 
 

Na osnovi prejetih vlog in v skladu s pravilnikom za Bloudkove nagrade določi prejemnike 
zlate, srebrne, bronaste značke in občinskega priznanja. 
 
Sestava komisije: 

 
1. DOLORES KORES 
2. METOD JERMAN  
3. IGOR PRIMC 
4. RAFKO KRIŽMAN  
5. MIRAN JERMAN  
 

 

Pravilnik za Bloudkova priznanja in strokovno komisijo potrdi Svet Zavoda na svoji seji. 

 

 

Novo mesto, 17. 12. 2019 

Št. sklepa: 1183 /2019 
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