
                                                                                                                                                            

Na podlagi 6. a člena Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana, je Komisija za pripravo predloga za 

prejemnike nagrade Marjana Rožanca na področju športa  na svoji 1. seji dne 12. septembra 2017 

sprejela 

                                                                       P   O  S  L  O  V  N  I  K 

                    o načinu dela komisije in kriteriji za izbor kandidatov za nagrade Marjana Rožanca 

                                                              na področju športa v MOL 

                                                          (v nadaljnem tekstu: nagrada) 

                                                                                        1.člen 

Komisija mora pri svojem delu upoštevati določila iz Odloka o priznanjih mestne občine Ljubljane. 

Določila tega poslovnika,  morajo biti usklajena z zahtevami v Odloku. 

                                                                                       2.člen 

Nagrado lahko prejmejo amaterski športni delavci, športniki, športni pedagogi, delavci v športu, 

športni  novinarji in društva. 

                                                                                       3.člen 

Komisija lahko predlaga do štiri  prejemnike nagrade letno (načeloma naj bi  predlog obsegal): 

- nagrado za športni dosežek v preteklem letu    (1) 

- nagrado za delo iz daljšega obdobja (ostali)      (3) 

Nagrado za delo iz daljšem obdobju lahko prejeme tudi društvo ali druga organizacija ob 

pomembnem jubileju (100 ali več let uspešnega delovanja). 

 

                                                                                      4.člen 

Nagrado za športni dosežek v preteklem letu lahko prejmejo športniki, ki so osvojili eno izmed prvih 

treh mest na olimpijskih igrah, svetovnem prvenstvu, evropskem prvenstvu, sredozemskih igrah ali 

osvojili skupni svetovni pokal. 

Nagrado lahko prejme tudi  društvo, ki je doseglo odmevni rezultat na uradnih mednarodnih 

tekmovanjih v članski konkurenci. 

Športni delavci  lahko prejmejo nagrado, če so sodelovali pri osvojitvi naslova  iz prvega odstavka tega 

člena ali pa so njihovi športniki sodelovali na olimpijskih igrah. 

Za vrhunske dosežke se upošteva doseženi vrhunski rezultat v časovnem obdobju od 31. 10. 

Preteklega leta do 31. 10.  tekočega leta, to je čas med dvema podelitvama nagrad. Za leto 2016 se 

upošteva celo leto, kot prehodno obdobje. 



Nagrado za delo iz daljšega časovnega obdobja, lahko prejeme posameznik, ki je deloval na področju 

športa najmanj 20 let. 

Športni novinar lahko prejme nagrado za dolgoletno odmevno  spremljanje športnikov in športnih 

ekip na posameznih področjih, zlasti  s področja Ljubljane. 

 

                                                                                    5. člen 

Komisija pripravi do štiri predloge s tem, da upošteva določila iz 2. člena,  le v primeru, da ima 

primerne predloge za  kandidate. V nasprotnem primeru lahko predlaga štiri nagrade za delo iz 

daljšega obdobja, lahko pa tudi manj.  

Komisija lahko v skladu z Odlokom predlaga kandidate za prejem nagrade po svoji presoji. 

                                                                                    6. člen 

Po zaključku roka za posredovanje predlogov, komisija na svoji seji pregleda vse prispele predloge. 

Predlogi, ki zamudijo rok prijave, se avtomatično zavrže in se jih ne odpira. 

Na osnovi uradne evidence o podeljenih nagradah se pregleda prispele predloge.  Vsak lahko nagrado 

prejme samo enkrat. 

                                                                                    7. člen 

Vsak član komisije v skladu s 2. členom tega pravilnika izbere 4 ( štiri) kandidate za prejem nagrade, v 

skladu z Odlokom. 

Predsednik komisije ugotovi število prejetih glasov od posameznih članov komisije. V kolikor v prvem 

krogu predlogi niso usklajeni, se potek izbire kandidatov ponovi. 

Predlog je pripravljen le takrat, ko je komisija soglasna za predloge, ki jih nato posreduje županu  

MOL v potrditev. 

V kolikor se kateri koli član komisije z kakšnim predlogom ne strinja,  se ta predlog zavrže in kandidat 

ne more biti v predlogu za tisto leto.  

                                                                                    8. člen 

Ta pravilnik se upošteva pri pripravi predlogov kandidatov za nagrado od leto 2016 in v prihodnje. 

 

V Ljubljani,  12. 09. 2017 

                                                                                                                 Predsednik komisije: 

                                                                                                                    Alojz  MAVRIČ l.r. 

 



 

 

 

 


