
PRAVILNIK „PRIZNANJE ŠPORT IN ŠOLA“ 

Slovenska športna zveza in Športna akademija KRONA nagradujeta dobre športnike/ce , ki  

zaključejejo šolsko leto z dobrim uspehom in dosegajo istočasno dobre uspehe v športu. 

Nagrajevanje je namenjeno dijakinjam in dijakom višjih in srednjih šol s slovenskim učnim jezikom v 

Avstriji. 

 

1. Učni pogoji : 

1.1. Dijak/inja mora imeti zaključno spričevalo (šolsko leto 2016/17) z dobrim uspehom ali 

boljši. 

1.2.  Ocena pri telesni vzgoji mora biti enica. 

2. Športni pogoji in minimalne norme (posebna komisija si v vsakem primeru prevzame pravico,  

da odloča o izjemah):  

2.1. v poštev pridejo samo tekmovanja v okviru, od BSO-ja priznanih športnih zvez ali 

tekmovanja v športnih panogah, ki jih gojijo društva članice Slovenske športne zveze 

2.2. trenirati vsaj trikrat tedensko 

2.3. osvojitev naslova (okrajnega-, deželnega-, državnega, mednarodnega- prvaka), ali 

napredovanje v prvenstvu z vsaj tremi udeleženci. 

2.4. uvrstiti se med prvih 5 na vsaj eni deželni tekmi (nastopanje na vsaj 3 tekmah) v 

individualnih športnih panogah  

2.5. nastopati na državnem ali mednarodnem prvenstvu  v individualnih športnih panogah  

2.6. nastopati v državnem ali mednarodnem prvenstvu v ekipnih panogah (vsaj 3 nastopov)  

2.7. biti izbran v okrajno, deželno ali državno reprezentanco.  

2.8. zasesti vsaj 3. mesto na deželnih mladinskih prvenstvi. 

2.9. zasesti vsaj 5. mesto na mednarodnih mladinskih prvenstvih 

2.10. tekmovati v članski ligi (min. 6 nastopov) 

3. Prijava 

3.1. Prošnja na posebnem obrazcu.  

3.2. Fotokopija spričevala ali potrdilo o učnem uspehu 

3.3. Dokazno gradivo o doseženih športnih uspehih (pregled tiska, potrdilo društva, izpis iz  

3.4. uradnih lestvic) odkoder je jasno razviden nivo tekmovanja, kraj, kategorija in doseženi  

3.5. rezultat.  

3.6. Rok prijave : Prijave na razpis morajo prispeti na uradu SŠZ najkasneje do 26.01.2018 

(ročno, po pošti, faksu ali mailu). 

4. Izbrane podatke (učni in športni uspeh) preveri in oceni žirija ,ki jo sestavi SŠZ in KRONA. 

4.1. Pristojna komisija odloča o podeljevanju, morebitnih izjemah in vsem, kar ni predvideno   

 v pravilniku.  

5. Nagrada ni enkratna.  


