Na podlagi sklepa Komisije za podelitev priznanj za Športnika Krasa in Brkinov je komisija na svoji seji dne 28.
11. 2013 sprejela naslednji

Pravilnik o priznanjih za Športnika Krasa in Brkinov
1.člen
S Pravilnikom o priznanjih za Športnika Krasa in Brkinov se določajo vrste priznanj Športnika Krasa in Brkinov,
pogoji, postopki in pristojnosti za njihovo podeljevanje.
2.člen
Komisija Športnika Krasa in Brkinov podeljuje priznanja za:
- športne dosežke na mednarodnih in nacionalnih tekmovanjih;
uspešno strokovno delovanje na področju športa;
izvedbo športno tekmovalnih ali množičnih prireditev;
zaključek tekmovalne kariere;
partnersko sodelovanje;
visoke jubileje športnikov in športnih delavcev ter športnih organizacij v občini;
sodelovanje javnih medijev;
dolgoletno in pomembno sponzoriranje športa;
uspešno sodelovanje šol, zdravstvenih in drugih institucij, znanih javnih osebnosti;
priložnostne akcije na področju športa ipd;
- šport otrok, mladine in odraslih s posebnimi potrebami (šport invalidov)
3.člen
Priznanja, ki jih bo Komisija za podelitev nagrad za Športnika Krasa in Brkinov so:
1. častna listina Športnika Krasa;
2. jubilejna plaketa Športnika Krasa;
3. listina Športnika Krasa naj športnik(ca) leta;
4. plaketa za najboljše športne dosežke v letu;
5. priznanje Športnika Krasa;
6. priznanje za dosežke na področju športa invalidov;
7. Priznanje
4.člen
Častna listina Športnik Krasa in Brkinov
Častna listina Športnik Krasa in Brkinov se podeli posamezniku(ci) za življenjsko delo na področju športa, za
neprecenljive zasluge, za uveljavitev, promocijo in razvoj športa v občinah Sežana, Divača, Hrpelje Kozina in
Komen. Letno se lahko podeli po eno priznanje in le izjemoma več.
5.člen
Jubilejna plaketa Športnik Krasa in Brkinov
Jubilejna plaketa Športnik Krasa in Brkinov se podeljuje posameznikom in organizacijam za dolgoletno delo v
športu, organizacijam, ki so dalj časa podpirale ali sponzorirale šport, drugim sodelavcem in podpornikom, ki so
pomembno vplivali na razvoj športa v občinah Sežana, Divača, Hrpelje Kozina in Komen. Plaketa se podeljuje
ob jubilejih, in sicer za 10 in več letno delo bronasto plaketo, za 20 in več letno delo srebrno in za 30 in več
letno delo zlato plaketo.
6.člen
Listina naj športnik, naj športnica Krasa in Brkinov ter naj športni klub Krasa
Listino naj športnik in naj športnica Krasa in Brkinov prejmeta športnika, ki sta dosegla najboljše in
najodmevnejše rezultate v preteklem koledarskem letu v katerikoli športni panogi ali kategoriji. Listina se
podeljuje tudi za športni klub.

7.člen
Plaketa za najboljše športne dosežke
Plaketa za najboljše športne dosežke v letu se podeljuje:
športnikom in športnicam v individualnih in kolektivnih športih, ki so na uradnih tekmovanjih
mednarodnega in državnega merila dosegli najboljše rezultate;
športnikom, športnicam in trenerjem ki nastopajo v državnih reprezentancah nacionalnih panožnih
športnih zvez Slovenije in imajo stalno bivanje v eni izmed občin Sežana, Divača, Hrpelje Kozina in
Komen;
- športnim društvom in klubom, ki tekmujejo v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih
zvez, s sedežem v eni izmed zgoraj omenjenih občin. Praviloma se lahko podeli največ štiri priznanja
letno.
8.člen
Priznanje športnik Krasa in Brkinov
Priznanje Športnik Krasa in Brkinov se podeli:
- športnikom in športnicam, ki so uspešno nastopali na uradnih mednarodnih in državnih tekmovanjih,
pa niso izpolnili kriterijev za pridobitev Plakete za najboljše športne dosežke v letu;
športnikom in športnicam ter ekipam, ki so osvojili(e) najboljše rezultate na regijskih in občinskih
tekmovanjih;
- strokovnim sodelavcem, katerih športniki in športnice ter ekipe so dosegli odmevne rezultate v
preteklem letu;
- drugi sodelavci in organizacijski delavci, ki so omogočili izvedbo športnih tekmovanj, skrbeli za njihovo
financiranje in promocijo;
- šolam, zdravstvenim organizacijam, medijem in drugim ustanovam ter posameznikom, ki so s svojim
delom pomembno prispevali k razvoju športa v občinah Sežana, Divača, Hrpelje Kozina in Komen.
9.člen
Priznanje za dosežke na področju športa invalidov
Priznanje Športnik Krasa in Brkinov za dosežke na področju športa invalidov se podeli:
- športnikom in športnicam invalidom, ki so uspešno nastopali na uradnih mednarodnih in državnih
tekmovanjih,
športnikom in športnicam invalidom ter njihovim ekipam, ki so osvojili(e) najboljše rezultate na
regijskih in občinskih tekmovanjih;
- strokovnim sodelavcem, katerih športniki in športnice ter ekipe so dosegli odmevne rezultate v
preteklem letu na področju športa invalidov;
- drugi sodelavci in organizacijski delavci, ki so omogočili izvedbo športnih tekmovanj, skrbeli za njihovo
financiranje in promocijo športa invalidov;
- šolam, zdravstvenim organizacijam, medijem in drugim ustanovam ter posameznikom, ki so s svojim
delom pomembno prispevali k razvoju športa invalidov v občinah Sežana, Divača, Hrpelje Kozina in
Komen.
10.člen
Sklep o podelitvi priznanj Športnik Krasa in Brkinov sprejmejo vse štiri občine soglasno na predlog Komisije za
podelitev priznanj za Športnika Krasa, ki predhodno izvede razpis za zbiranje predlogov o podelitvi posameznih
priznanj. Priznanja Športnik Krasa in Brkinov se podeljujejo na svečan način, najkasneje do 20. 2. za preteklo
leto.
11.člen
Vsaka občina bo vsako leto predlagala po enega člana v Komisijo za podelitev priznanj za Športnika Krasa in
Brkinov, ki bo hkrati predstavnik posamezne.
12.člen
Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga sprejme Komisije za podelitev priznanj za Športnika Krasa in Brkinov.

