
                                                                        

 

RAZPIS 

ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA PRIZNANJE ŠPORTNIK LETA OBČINE 

ZAGORJE OB SAVI 2022 

 

V Zagorju ob Savi bomo v letošnjem letu prvič razglasili najuspešnejše športnike, najuspešnejše 
športnice in športne kolektive, ki bodo prejeli naziv Športnika, športnice in športne ekipe leta 
2022.  
 

Prireditev Športnik leta 2022 bo 28.12.2022 ob 20. uri, v Športni dvorani 
Zagorje. 
 
Želimo izbrati res najboljše – športnika, športnico in športni kolektiv za leto 2022 v občini 
Zagorje ob Savi, zato predstavnike športnih društev, športne navdušence in splošno javnost 
prosimo, da predlagate kandidate iz vaših sredin. V poštev pri izboru bodo prišli samo vaši 
predlogi. 
 

Pogoji in kategorije: 
 
Za naziv Športnika leta lahko kandidirajo športniki, športnice in športne ekipe klubov, ki 
delujejo v Občini Zagorje ob Savi. 
 
Kandidate za priznanja lahko predlagajo športna društva in klubi, druge športne organizacije, 
družbe, javni zavodi in občani Občine Zagorje ob Savi.   
 
Podelili bomo naslednje nazive: 
Športnik leta 2022 
Športnica leta 2022 
Športna ekipa leta 2022 
 

Prijave: 
 
Prijava naj vsebuje ime in priimek športnika, starost ter ime društva oz. kluba v katerem deluje. 
Prijava mora vsebovati tudi kratko predstavitev športnika/športnice/ekipe z navedenimi 
najpomembnejšimi uspehi kandidata, kandidatke ali športne ekipe v tekočem letu, ki bodo 
predstavljeni medijem in strokovni komisiji (obrazec v prilogi). Prijavite lahko po enega (1) 
kandidata v posamezni kategoriji. Zaželeno je, da prijavi priložite tudi nekaj fotografij ali 
posnetkov, saj bomo le-te uporabili v predstavitvi na sami prireditvi in spletnih straneh Zavoda 
za šport Zagorje. 
 
 
 



                                                                        
Prijave sprejemamo do vključno 30.11.2022 v elektronski obliki na e-naslov: info@zzs-
zagorje.si ali po pošti na naslov: 
 
Zavod za šport Zagorje 
Cesta 9. avgusta 44A 
1410 Zagorje ob Savi 
s pripisom Športnik leta 2022 
 

Izbor: 
 
Med vsemi prispelimi prijavami bo izvedeno spletno glasovanje po kategorijah na spletni strani 
Zavoda za šport Zagorje (https://www.zzs-zagorje.si/), ki bo potekalo od 1.12.2022 do 
8.12.2022 do 23.59 ure.  
 
Končni izbor zmagovalca v posamezni kategoriji bo določila strokovna komisija, sestavljena iz 
predstavnika Zavoda za šport Zagorje, predstavnika Občine Zagorje ob Savi in predstavnika 
Športne Zveze Zagorje, in sicer med tremi (3) kandidati, kandidatkami in športnimi ekipami v 
posamezni kategoriji, ki so prejeli največ glasov na spletnem glasovanju. 
 
Komisija bo pri izboru uporabila naslednje kriterije: 

- doseženi športni rezultati v letu 2022 (na mednarodnem, državnem ali medobčinskem 
nivoju v športni panogi, ki jo priznava OKS); 

- športni dosežki oz aktivnosti v letu 2022, ki so pripomogli k razvoju športa v občini ali 
prepoznavnosti občine doma in v tujini. 

 
Priznanja bodo nagrajencem podeljena v okviru prireditve »Športnik leta 2022«, ki bo potekala 
28.12.2022 v Športni dvorani Zagorje ob Savi.  
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