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Datum: 20.12.2019 

 

ZADEVA: Poziv društvom za podajo predlogov za podelitev priznanj za športnika in športnico 

Maribora 2019, žensko in moško ekipo leta 2019, najboljšo ekipo v individualnih športnih 

panogah 2019, trenerja leta 2019, perspektivno športnico in športnika, priznanja za posebne 

dosežke ter Cizljeve plakete. 

 
Spoštovani! 
 
Pozivamo vas, da podate predloge za podelitev priznanj za športnika in športnico Maribora 2019, žensko in 
moško ekipo leta 2019, najboljšo ekipo v individualnih športnih panogah 2019, trenerja leta 2019, 
perspektivno športnico in športnika, priznanja za posebne dosežke (npr. člani reprezentance, ki so dosegli 
ekipen uspeh in so bili vaši športniki del tega ipd.),  ter Cizljeve plakete. Za izbor najboljših bodo glasovali 
novinarji in Strokovni svet Športne zveze Maribor.  
 
Pri predlogih za športnika in športnico, ekipe in trenerja leta prosimo, da upoštevate naslednje kriterije: 

1. Kategorizacija (svetovni razred, mednarodni razred, perspektivni razred, državni razred, mladinski 

razred) 

2. Olimpijski / neolimpijski šport 

3. Medalja oziroma uvrstitev na največjih tekmovanjih (svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo, 

Univerziada, Sredozemske igre, OFEM) 

4. Uvrstitev na OI 

 
Pri predlogih za perspektivnega športnika in športnico prosimo, da upoštevate naslednje kriterije: 

1. Starost 16 do 19 let  

2. Kategorizacija (svetovni razred, mednarodni razred, perspektivni razred, državni razred, mladinski 

razred) 

3. Medalja oziroma uvrstitev na mladinskih svetovnih in evropskih prvenstvih, OFEM-u 

4. Priporočilo nacionalne panožne zveze 

 
Pri predlogih za Cizljeve plakete po obstoječem pravilniku velja naslednji kriterij: 

1. Osvojena medalja na OI, SP in EP v članskih kategorijah pod pogojem, da krovno organizacijo priznava 

MOK; za izjemno uspešno dolgoletno organizacijsko delo in podpora pri razvijanju športa v Mariboru; 

za uspešno dolgoletno strokovno delo pri športni vzgoji. 

 
 
Predloge nam posredujte na obrazcih, ki so priloga tega dopisa na elektronski naslov: info@szm.si oz. na 
poštni naslov: Športna zveza Maribor, Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor do 03. januarja 2020. 
 
Obrazce lahko snamete tudi na naši spletni strani www.szm.si.  

 

Tomaž Barada 

Predsednik Športne zveze Maribor 
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