Sokolska 8

1295 Ivančna Gorica
RAZPIS ZA ŠPORTNIKA LETA OBČINE IVANČNA GORICA V LETU 2020
ZŠO Ivančna Gorica tudi letos podeljuje priznanja za najboljše športnike in športnice v občini Ivančna
Gorica ter priznanja zaslužnim športnim delavcem.
Predlogi morajo prispeti na naslov ZŠO Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica, najkasneje
do ponedeljka 7. decembra 2020, na predpisanem obrazcu. Kasneje prispelih predlogov žal ne bomo
mogli upoštevati.
Kategorije v katere lahko predlagate svoje kandidate so:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Mlajši dečki letnika 2008 in mlajši
Mlajše deklice letnika 2008 in mlajše
Starejši dečki letnika 2005 in mlajši
Starejše deklice letnika 2005 in mlajše
Mladinci letnikov 2004, 2003, 2002 in 2001
Mladinke letnikov 2004, 2003, 2002 in 2001
Člani letnika 2000 in starejši
Članice letnika 2000 in starejše
Najboljša športna ekipa občine Ivančna Gorica
Zaslužni športni delavec-delavka
Veteran-veteranka
Športniki invalidi

Za naziv športnika leta občine Ivančna Gorica imajo pravico kandidirati vsi tisti:
- ki so člani društev in klubov iz občine Ivančna Gorica
- vsi vzgojno izobraževalni zavodi v občini Ivančna Gorica
- športniki s stalnim prebivališčem v občini Ivančna Gorica, ki delujejo v društvih in klubih
s sedežem zunaj občine Ivančna Gorica
Za najboljšo športno ekipo občine Ivančna Gorica lahko kandidirajo samo ekipe šol, društev oz. klubov,
ki so registrirani v občini Ivančna Gorica.
V posamezni kategoriji lahko predlagate samo enega posameznika oz. ekipo!
Predlagate lahko tudi športne delavce-delavke (učitelje, trenerje, druge funkcionarje) za posebno
priznanje za velik prispevek k razvoju športa v občini Ivančna Gorica, ki delujejo na področju športa
vsaj 15 let.
Predlog za veterana, veteranko – starostna omejitev 50 let.
Predlog ustrezno utemeljite z obrazložitvijo dosežkov za leto 2020 (dosežki, št. tekmovalcev oz. klubov
na posamezni tekmi, sodelujoče države, če gre za mednarodno tekmovanje, datum in kraj
tekmovanja …). Naveden naj bo vir, kjer so vsi rezultati preverljivi.
Svoje predloge morate potrditi z žigom in podpisom predsednika kluba oz. društva.
Ob jubilejih bodo športni klubi in društva dobila jubilejne plakete za 10, 20, 30 …. letno delovanje,
zato, če sodite mednje, navedite v svojem predlogu tudi to z ustrezno obrazložitvijo.

Predlog za podelitev priznanja
Športnik leta v občini Ivančna Gorica za leto 2020
1. Ime in priimek tistega, ki predlaga ( če je to posameznik ) oz. ime organizacije ter naslov :

___________________________________________________________________________

2. Za športnika oz. ekipo leta 2020 predlagamo (ime, priimek, roj. datum in stal. naslov
športnika, šp. delavca oz. veterana s krajem in pošt. št., oz. iz katerega društva ali šole je
ekipa in kako se imenuje) :

___________________________________________________________________________

3. Obkrožite kategorijo v kateri posameznik oz. ekipa kandidira :
a) Mlajši dečki b) Mlajše deklice c) Starejši dečki d) Starejše deklice e)Mladinec
f)Mladinka g) Član h) Članica i) Najboljša športna ekipa občine Ivančna Gorica
j) Zaslužni športni delavec-delavka k)veteran-veteranka l) športniki invalidi

4. Raven, na kateri je bil dosežen uspeh in kakšen je bil le-ta:
a) občinski : -----------------------------------------------------------------------------------------------________________________________________________________________________
b) medobčinski : ------------------------------------------------------------------------------------------________________________________________________________________________

c) regijski : ------------------------------------------------------------------------------------------------________________________________________________________________________

d) državni : -----------------------------------------------------------------------------------------------________________________________________________________________________

e) meddržavni : -------------------------------------------------------------------------------------------________________________________________________________________________

5. Obrazložitev in podrobnejši opis letošnjih rezultatov :

Podpis predsednika kluba oz. društva ali ravnatelja šole z žigom :

6. Morebitne pripombe in dopolnila :

V --------------------------------, dne ---------------- 2020

Podpis predlagatelja:

