Po 49. členu Statuta Športne zveze Maribor, je Upravni odbor Športne zveze Maribor na seji
dne 11. aprila 1996 spreje Poslovniko delu komisije za priznanja.
Mestni svet mestne občine Maribor je v nadaljevanju 38. seje dne 12.6.2006 sprejel Pravilnik
o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Maribor.
Na osnovi Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni
občini Maribor, SE USKLADI
POSLOVNIK
O DELU KOMISIJE ZA PRIZNAJA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom se predpisuje delo komisije za priznanja (v nadaljnem besedilu: komisija)
pri Upravnem odboru Športne zveze Maribor.
2. člen
Komisija ima tri člane, ki jih izvoli Upravni odbor Športne zveze Maribor (v nadaljnem
besedilu :odbor). Člani komisije so predsednik in dva člana. Predsednika imenuje odbor.
3. člen
Mandat članov komisije je štiri leta z možnostjo ponovitve mandata.

II. DELOVNO PODROČJE
4. člen
Komisija predlaga odboru kandidate za dodelitev Cizljevih plaket in Cizljevih nagrad.
Vrste priznanj:
• za športne uspehe, Cizljeve plakete in Cizljeva nagrada.
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III. KRITERIJI ZA DODELITEV PRIZNANJ
5. člen
(pogoji za podelitev priznanj za športne uspehe)
Pogoji za podelitev priznanj športnikom:
• da so člani športnih društev s sedežem v MOM;
• da so nastopali kot člani članske državne A-reprezentance na uradnih mednarodnih
tekmah;
• da so osvojili naslov članskih državnih prvakov posamezno ali ekipno;
• da so nastopali kot mladinski ali kadetski reprezentanti Slovenije na evropskem ali
svetovnem prvenstvu;
• da so nastopali na tekmovanjih, ki so bila zadnja tri leta redno organizirana kot enotna
državna prvenstva Slovenije, in da krovno organizacijo priznava MOK.
• da predlog za priznanja potrdi upravni odbor Športne zveze Maribor
6. člen
(pogoji za podelitev Cizljevih plaket in nagrad)
Pogoji za podelitev plaket:
• osvojena medalja na OI, SP in EP v članskih kategorijah pod pogojem, da krovno
organizacijo priznava MOK;
• izjemno uspešno dolgoletno organizacijsko delo in podpora pri razvijanju športa v
Mariboru;
• uspešno dolgoletno strokovno delo pri športni vzgoji.
Pogoj za podelitev Cizljeve nagrade:
• za življenjsko delo v športu z organizacijskega ali strokovnega vidika.
7. člen
(število priznanj)
Odbor lahko letno podeli največ tri Cizljeve nagrade in deset Cizljevih plaket.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se v izjemnih , posebej utemeljenih primerih odbor
odloči, da se letno število Cizljevih priznaj poveča, vendar največ za eno nagrado in dve
plaketi.
8. člen
(denarna višina priznanj)
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Odbor vsako leto določi denarno višino Cizljeve nagrade v skladu z zagotovljenimi sredstvi
proračuna Mestne občine Maribor. Cizljeva nagrada znaša največ 70 % Bloudkove nagrade.

III. PODELITEV PRIZNANJ
9. člen
Cizljeve priznanja podeli predsednik Športne zveze Maribor na prireditvi Izbiramo športnika
leta.
IV. POTEK DELA
10. člen
Komisija vsako leto objavi v javnem občilu razpis za prijavo kandidatov, ki bi naj prejeli
Cizljeva priznanja.
Razpis mora biti objavljen najmanj en mesec pred podelitvijo.
11. člen
Vabila za sklic seje morajo biti razposlana vsaj štiri dni pred predvidenim datumom seje. V
izjemnih primerih se lahko skliče seja tudi prej.
12. člen
Sejo sklicuje in jo vodi predsednik, ki določi čas, kraj in dnevni red seje.
Gradiva za obravnavo na sejah komisije pripravlja strokovna služba. Seja se mora sklicati, če
to zahteva odbor ali najmanj tretjina članov komisije. Kolikor predsednik ne skliče seje na
pisno zahtevo, jo skliče predlagatelj.
13. člen
Komisija je sklepčna, če je na seji navzoča več kot polovica članov. Sklep je sprejet, če je zanj
glasovala večina navzočih članov.
14. člen
Po uvodu k predmetu za posamezno točko dnevnega reda odpre predsedujoči razpravo, po
končani razpravi pa oblikuje stališča oziroma sklep ali predlog. V primeru javnega ali tajnega
glasovanja vodi le-to predsedujoči.
15. člen
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Kolikor glasovanje ne da odločitve o predlogu, se reševanje predlagane zadeve preloži na
naslednjo sejo.
16. člen
Praviloma je glasovanje javno. V primeru, da se večina odloči za tajno glasovanje, le-to
izvede predsedujoči.
17. člen
O vsaki seji komisije se vodi zapisnik. Zapisnikar je delavec strokovne službe.
18. člen
V zapisnik se vnesejo:
- zaporedna številka seje,
- datum in kraj ter čas seje,
- imena navzočih članov komisije in drugih vabljenih,
- imena odsotnih članov komisije in vabljenih,
- sprejeti dnevni red,
- potek dnevnega reda po točkah z navedbo razpravljalcev,
- navedba sprejetih sklepov po točkah ter izidi glasovanja za vsak sklep.
Član komisije, ki se ne strinja s sprejetim sklepom, ima pravico zahtevati, da se v zapisnik
vnese njegovo ločeno mnenje.
Zapisnik se posreduje članom komisije z gradivom za naslednjo sejo.
19. člen
Za izvrševanje sklepov je zavezan direktor Zavoda za šport.
20. člen
Delo komisije je javno.
Javnost dela zagotavlja predsednik komisije, s tem:
- da so zapisniki sej na vpogled vsem članom komisije;
- da se o delu komisije poroča odboru in, da se potek dela objavlja v Obvestilih
Športne zveze.
21. člen
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Zaradi evidence nad uresničevanjem sklepov se v začetku vsake nove seje pregleda izvršitev
sklepov predhodne seje.
V primeru, da posamezni sklep s predhodne seje ni izvršen, se določi nov rok za njegovo
izvršitev.

IV. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Ta poslovnik začne veljati, ko ga na predlog Upravnega odbora Športne zveze Maribor, potrdi
Mestna občina Maribor.
S sprejetjem novega Poslovnika o delu komisije za priznanja , preneha veljati Poslovnik o
delu komisije za priznanja sprejet na seji Upravnega odbora Športne zveze Maribor, dne 11.
aprila 1996.
Maribor,
Predsednik
UO Športne zveze Maribor
Leo Kremžar, univ. dipl. nov., l. r.

