
 
 

RAZPISNA PRAVILA 
 

1. SPORTO nagrada nagrajuje najboljše primere dobre prakse na področju sponzorstev in 
marketinga v športu. Za SPORTO nagrado se lahko prijavijo vsa dela, ki vsebujejo kombinacijo 
športne tematike (športnik, ekipa, športni dogodek, športni program itd.) in komuniciranja z 
izbrano ciljno skupino. 
 

2. Za SPORTO nagrado 2013 se lahko potegujejo vsa dela oziroma aktivnosti, v povezavi s 
športom, ki so potekale v obdobju od 15. 10. 2012 do 30. 10. 2013. 
 

3. Za SPORTO nagrado 2013 je razpisanih 5 kategorij:  
- najboljše športno sponzorstvo,  
- najboljši oglas,  
- najboljša digitalna komunikacija,  
- najboljše celovite športno-marketinške aktivnosti in  
- SPORTO International. 

 
4. Prijave v razpisane kategorije lahko podajo podjetja (sponzorji), agencije (izvajalci 

sponzorskih aktivnosti), posamezniki, klubi, zveze, organizatorji športnih dogodkov in vsi 
ostali, ki so kakor koli vključeni v oblikovanje in izvedbo aktivnosti v predlaganih kategorijah. 
 

5. V prvih štirih kategorijah (najboljše športno sponzorstvo, najboljši oglas, najboljša digitalna 
komunikacija in najboljše celovito športno – marketinške aktivnosti) lahko sodelujejo samo 
slovenski prijavitelji, za nagrado SPORTO International pa se lahko potegujejo le tuji 
prijavitelji iz regije Adriatic1. 
 

6. Vsa prijavljena dela v prvih štirih kategorijah najprej po vnaprej določenih kriterijih pregleda 
in oceni prvostopenjska strokovna žirija. Med izbranimi projekti potem ocenjuje še 
drugostopenjska žirija in strokovna javnost (člani Društva za marketing Slovenije in 
udeleženci, predavatelji ter gostje dosedanjih SPORTO konferenc). Ocena drugostopenjske 
žirije predstavlja 70 % skupne ocene. Ostalih 30 % predstavljajo spletni glasovi širše 
strokovne javnosti.  
 

                                                             
1  Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna gora in Makedonija. 



7. Spletno glasovanje bo potekalo od 11. 11. 2013 do 18. 11. 2013. Glasovalci bodo lahko 
glasovali le enkrat za vsako kategorijo. V primeru istega števila točk oziroma glasov znotraj 
ene kategorije, prevladuje ocena žirije.  
 

8. Dela, prijavljena v kategorijo za SPORTO International, oceni le posebna komisija, določena za 
to kategorijo. 
 

9. Žirijo za SPORTO nagrado 2013 sestavljajo Maja Makovec Brenčič (EF in DMS), Iztok Sila (SILA 
svetovanje), Tom Rudolf (Amis), Darja Teržan (Mlekarna Celeia), Špela Oblak (LUNA\TBWA) in 
Mateja Jesenek (Intersport).  
 

10. Organizator podeljevanja nagrade in strokovna žirija si pridržujeta pravico, da prijavljene 
projekte premestita v drugo kategorijo, v kolikor vsebinsko bolj ustrezajo drugi kategoriji, o 
tem pa obvestijo prijavitelja. 

 
11. Prijavnico za SPORTO nagrado v obliki obrazca najdete na naslovu 

www.dmslo.si/nagrade/sporto-nagrada/sporto-nagrada-2013/, oddati jo morate najpozneje 
do 30. 10. 2013. Obvezni dodatni material k prijavnici je potrebno oddati na elektronski 
naslov sporto@dmslo.si ali po pošti na naslov: Društvo za marketing Slovenije, SPORTO 
nagrada 2013, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, najpozneje do 30. 10. 2013 do polnoči. 
 

12. Ob prijavnici je obvezno potrebno oddati dodatni material, v katerem morajo biti vključeni: 
koncept in ideja, cilji akcije, ciljna skupina, strategija, orodja in rezultati akcije. Dodatni 
material lahko oddate v dveh oblikah: kratki predstavitveni film (max 2 min) ali ppt 
predstavitev (max 15 strani). Prijavnice, oddane brez priloženega materiala, žirija ne bo 
ocenila. 
 

13. Prijavnina na tekmovanje za posamezno delo za SPORTO nagrado znaša 100 EUR + DDV. 
 

14. Projekti, uvrščeni v drugostopenjsko žiriranje, bodo predstavljeni na spletni strani 
www.dmslo.si/sportonagrada, na uradni strani SPORTO konference 
www.sporto.si/sportonagrada in v konferenčnem katalogu SPORTO konference. 
 

15. Vsi materiali, ki jih prijavitelj dostavi, postanejo last podeljevalca SPORTO nagrade in se ne 
vračajo (razen na izrecno pisno zahtevo). Organizator jih lahko uporabi za promocijo 
konference. 
 

16. Razglasitev zmagovalcev posameznih kategorij bo potekala v sklopu SPORTO konference, na 
večerji po prvem konferenčnem dnevu, v četrtek, 21. novembra 2013. 
 

17. Zmagovalec v posamezni kategoriji prejme nagrado v obliki SPORTO skulpture. 
 
Za več informacij smo vam na voljo na telefonski številki 030 33 33 44 oziroma na elektronskem 
naslovu sporto@dmslo.si. 
 


