
 

 
 

 

 

 

 

POVPRAŠEVANJE 

Organizacija prireditev podelitve športnih priznanj 

 

 

VPRAŠANJE OBČINE: 

 

V sekretariat Skupnosti občin Slovenije smo prejeli vprašanje občine članice glede 

organizacije dogodka športnih priznanj. 

 

Občino članico zanima praksa v občinah pri organizaciji prireditev za podelitev športnih 

priznanj. Ali organizacijo prepustite zavodu (če ga imate oz. Športni zvezi) in kakšno vlogo 

ima pri organizacijo občina. Ali samo financirate podelitev letnih športnih priznanj ali je 

vključena tudi v protokolarni del izvedbe podelitve priznanj. Ali prepustite celitno 

organizacijo in izvedbo dogodka zavodu oz. športni zvezi? 

 

 

ODGOVORI OBČIN: 

 

KAMNIK 

Občina Kamnik je ustanovila Zavod za turizem in šport, zato bo v letošnjem letu prvič 

celotno prireditev organiziral zavod. Občina je le financer prireditve, njena strokovna služba 

sodeluje pri izbiri kandidatov za najboljše športnike. Zavod pripravi celotni program in 

pogostitev, izbere in nakupi priznanja, pri podelitvi pa sodeluje župan, oba podžupana in 

direktorica Zavoda. 

 

HOČE-SLIVNICA 

Športna zveza Občine Hoče-Slivnica poskrbi za izvedbo celotne prireditve Športnik leta 

(izbor najboljših športnikov, izdelava priznanj, program prireditve in pogostitev).  

Prireditev financira občina. Župan sodeluje pri podelitvi priznanj.  

 

DOMŽALE 

V Domžalah je za organizacijo tovrstne prireditve zadolžen javni zavod Zavod za šport in 

rekreacijo. Sredstva za organizacijo prireditve so zagotovljena v Proračunu Občine Domžale, 

na proračunski postavki za sofinanciranje Zavoda-razvojne in strokovne naloge v športu. 

Seveda pa so vodilni predstavniki Občine vključeni v protokolarni del izvedbe podelitve 

priznanj. Običajno Župan podeli najvišja priznanja. 
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Torej organizacija celotne prireditve je v pristojnosti Zavoda, pri čemer pa je potrebno 

izpostaviti, da  sodelovanje Občine pri tem projektu in tudi ostalih prireditvah, ki jih 

organizira Zavod, temelji na visoki stopnji usklajenosti  in izmenjavi mnenj, za čim boljšo 

izvedbo. 

 

VELENJE 

Prireditev Športnik leta v Velenju v celoti izvede in izpelje Športna zveza Velenje,  Mestna 

občina Velenje pa na podlagi javnega razpisa sofinancira  to prireditev, sredstva dobi izbrana 

športna zveza.  Pri protokolarnem delu prireditve sodeluje tudi župan in sicer pri zadnji, 

najprestižnejši podelitvi, to je podelitvi za najboljšo športnico in najboljšega športnika v 

preteklem letu.  Prireditev običajno poteka v Domu kulture, ki je v lasti MO Velenje, zato 

stroške najema ter ostale stroške, ki  tam nastanejo, krije občina.   

 

KOČEVJE 

Organizacija podelitve športnih priznanj v Občini Kočevje je v domeni Športne zveze 

Kočevje. Sama Športna zveza je sofinancirana tudi s strani Občine Kočevje preko Letnega 

programa športa, načeloma pa je Občina z županom vključena tudi v protokolarni del.  

 

AJDOVŠČINA 

V Občini Ajdovščina organizacijo podelitve športnih priznanj izpelje Športna zveza, župan 

občine na prireditvi podeli priznanja, občina sofinancira prireditev.  

 

 


