
ŠPORTNA ZVEZA SLOVENJ GRADEC 
REGIJSKA PISARNA OKS-ZŠZS ZA KOROŠKO 

KOPALIŠKA ULICA 27, 2380 SLOVENJ GRADEC  

 

 

Na podlagi 9. in 21. člena Statuta Športne zveze Slovenj Gradec, je Izvršni odbor, na svoji 33. seji dne, 

3.12.2018, sprejel  

 

 

 

 

PRAVILNIK ŠPORTNE ZVEZE SLOVENJ GRADEC 

o priznanjih na področju športa v Mestni občini Slovenj Gradec 
 

 

 

SPLOŠNE DOLOČBE  

 

1. člen  

 

S tem pravilnikom Športna zveza Slovenj Gradec (v nadaljevanju ŠZSG) določa vrste priznanj ter pogoje, merila 

in postopke za podeljevanje priznanj v športu. 

 

Izrazi, ki se nanašajo na osebe, so v tem pravilniku zapisani v moški slovnični obliki, in so uporabljeni kot 

nevtralni za ženski in moški spol. 

 

2. člen  

 

ŠZSG  lahko vsako leto podeli  priznanja na področju športa naslednjim prejemnikom: 

- športnikom in športnim ekipam za dosežke in afirmacijo športa, 

- amaterskim športnim delavcem in športnim društvom za uspešno, več-letno ali fair play delovanje,  

- trenerjem za strokovno delo v športu in dosežke športnikov, ki trenirajo pod njihovim mentorstvom; 

 

 

3. člen  

 

Priznanja na področju športa se podeljujejo za: 

- športne uspehe in dosežke v letu, za katerega se priznanje podeljuje, 

- za več letno prostovoljno delo v športu in s tem pomemben prispevek k razvoju športa v občini, 

- za fair play; 

 

 

4. člen  

 

Priznanja, ki jih podeljuje ŠZSG so: 

 

- Plaketa in naziv športnik, športnica, športna ekipa leta; 
- Posebna priznanja za tekmovalne uspehe v športu; 
- Priznanje Naj športna šola; 
- Priznanje za strokovno – trenersko delo v športu; 
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- Jubilejna priznanja in plakete; 
- Priznanje za fair play; 

 

5. člen 

 

Priznanja se podeljuje le športnikom, športnim delavcem in društvom, ki so člani ŠZSG ter športnim pedagogom, 

ki svoje delo opravljajo v Mestni občini Slovenj Gradec (v nadaljevanju MOSG).   

 

Izjemoma lahko za jubilejna priznanja za delo v športu, kandidirajo tisti zaslužni športni delavci, ki so v preteklosti 

s svojim delom pomembno prispevali k razvoju športa v MOSG. 

 

 

6. člen 

 

Plaketa in naziv naj športnik, naj športnica in naj ekipa leta so najvišja priznanja Športne zveze Slovenj Gradec. 

 

 

PRIZNANJA ZA TEKMOVALNE USPEHE V ŠPORTU  

 

7. člen 

 

Plaketo in naziv športnik leta lahko prejmeta športnik in športnica za tekmovalne uspehe v mladinski ali članski 

konkurenci, pri čemer se enakovredno upoštevajo tudi športniki invalidi. 

 

Plaketo in naziv športna ekipa leta lahko prejme športna ekipa za tekmovalne uspehe v mladinski in članski 

konkurenci, pri čemer se enakovredno upoštevajo tudi ekipe športnikov invalidov. 

 

 

8.člen 

 

Za izredne dosežke v posameznih starostnih kategorijah lahko komisija za izbor dodeli posebna priznanja za 

tekmovalne uspehe v športu, in sicer v sledečih kategorijah: 

 

- dečki in deklice ; 

- kadeti in kadetinje oz. mlajši mladinci in mlajše mladinke; 

- mladinci in mladinke; 

- člani in članice; 

- veterani in veteranke; 

 

V kolikor nacionalne panožne športne zveze ( v nadaljevanju NPŠZ) ne opredeljujejo drugače, se starostne 

kategorije določijo na sledeč način: 

 

- dečki in deklice; športniki in športnice, ki so v letu za katerega se podeljuje priznanje dopolnili starost 15 

let ali mlajši; 

- kadeti in kadetinje: športniki in športnice, ki so v letu, za katerega se podeljuje priznanje dopolnili starost 

16 oz. 17 let; 

- mladinci in mladinke: športniki in športnice, ki so v letu, za katerega se podeljuje priznanje dopolnili 

starost 18. oz. 19. let; 
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- člani in članice:  športniki in športnice, ki so v letu, za katerega se podeljuje priznanje dopolnili starost 20 

let in več; 

- veterani in veteranke: športniki in športnice, ki so bili v letu za katerega se podeljuje priznanje starejši od 

40 let); 

 

 

Kategorije, v katerih se podelijo priznanja, ločeno veljajo tudi za športnike invalide, ki prejmejo posebna priznanja 

za tekmovalne uspehe v športu invalidov. 

 

 

 

9. člen 

 

ŠZSG podeljuje tudi priznanje naj-športna šola.  

 

 

POGOJI ZA IZBOR DOBITNIKOV PRIZNANJ ZA TEKMOVALNE USPEHE V ŠPORTU 

 

10. člen 

 

Kandidati za priznanja v posamezni kategoriji morajo izpolnjevati vsaj enega od naslednjih pogojev: 

– Uvrstitev na EP, SP, OI, EYOF, YOG; 

– Uvrstitev od prvega do petnajstega mesta na svetovnem ali evropskem pokalu; 

– Uvrstitev od prvega do tretjega mesta na državnem prvenstvu; 

– Izjemen dosežek v mednarodnem ali državnem merilu;  

 

V individualnih športih se upoštevajo tekmovanja panožnih športnih zvez, ki vodijo do naslova na državni ravni in 

višje (EP, SP, OI, EYOF, YOG, Univerzijada, Mediteranske igre, Evropski pokal, Svetovni pokal). 

 

 

11. člen  

 

Ekipe kandidatke v posamezni kategoriji morajo izpolnjevati vsaj enega od naslednjih pogojev: 

– Uvrstitev od prvega do šestega mesta na državnem ali pokalnem prvenstvu; 

– Uvrstitev od prvega do šestega mesta na mednarodnem turnirju, kjer so sodelovali športniki najmanj 

desetih držav; 

– Izjemen dosežek v mednarodnem ali državnem merilu; 

 

V kolektivnih panogah se upoštevajo  tekmovanja panožnih športnih zvez, ki vodijo do naslova na državni ravni, 

ki imajo najmanj dve stopnji tekmovanj in višje (EP, SP, OI, EYOF, YOG, univerzijada, Mediteranske  igre, 

Evropski pokal, Svetovani pokal). 

 

 

12. člen 

 

Merila za naj športno šolo so opredeljena v Pravilniku in merilih za ocenjevanje naj športne šole v Mestni občini 

Slovenj Gradec.  
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PRIZNANJE ZA STROKOVNO - TRENERSKO DELO V ŠPORTU 

 

 

13. člen  

 

Priznanje za strokovno delo v športu se praviloma podeli trenerjema športnika in športnice leta ter trenerju ekipe 

leta.  

Lahko pa Komisija podeli priznanje tudi trenerju, ki ima v MOSG največ kategoriziranih športnikov ali 

reprezentantov, ki tekmujejo na mednarodnih tekmah panožnih zvez; 

 

 

JUBILEJNA  PRIZNANJA IN PLAKETE 

 

 

14. člen  

 

Za jubileje ŠZSG podeljuje zlata, srebrna, bronasta priznanja in plakete. 

 

Jubilejno priznanje lahko prejme posameznik ali društvo za: 

- delovanje v določenem obdobju; 

- organizacijo in izvedbo tradicionalnih športnih dogodkov; 

- prostovoljno delo v športu. 

 

 

15. člen 

  

Jubilejna priznanja za delovanje v določenem obdobju in za prostovoljno delo v športu so: 

- bronasta plaketa: za 10-letno delovanje; 

- srebrna plaketa: za 20-letno delovanje ; 

- zlata plaketa za: 30-letno delovanje; 

 

Jubilejna priznanja za organizacijo in izvedbo tradicionalne prireditve so: 

- bronasto priznanje: za 10 zaporedno prireditev;  

- srebrno priznanje: za 15 zaporedno prireditev;   

- zlato priznanje: za 20 zaporedno prireditev;  

 

 

PRIZNANJE ZA FAIR PLAY 

 

16. člen 

 

Priznanje za fair play potezo lahko prejmejo kandidati, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev: 

- nesebično zagovarjanje pravičnosti; 

- poravnava krivice; 

- pomoč tekmecu, ki se je znašel v nepričakovanih težavah ali nevarnosti; 

- postavljanje pedagoških načel pred rezultatsko uspešnostjo pri delu z mladimi; 
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- drugi dogodki, ki razkrivajo najvišje etične norme; 

 

 

 

MERILA ZA DOLOČANJE DOBITNIKOV PLAKET IN PRIZNANJ ZA TEKMOVALNE USPEHE V ŠPORTU  

 

17.člen 

 

- Uvrstitev športne panoge po kriterijih MŠŠ za razvrstitev NPŠZ in športnih panog v razrede; 

- Kategorizacija športnika v skladu s pravili Strokovnega sveta RS za šport - Pogoji, pravila in kriteriji za 

registriranje in kategoriziranje športnikov v republiki Sloveniji; 

- Nastopi za nacionalno reprezentanco; 

- Dosežki na tekmovanjih na mednarodnem in nacionalnem nivoju; 

 

TOČKOVNIK ZA VREDNOTENJE DOSEŽKOV  

 

18. člen  

 

a) Točkovnik za uvrstitev športne panoge v razrede: 

 

razred točk 

1. 500 

2. 400 

3. 300 

4. 200 

5. 100 

 

b) Točkovnik kategorizacije športnikov: 

 

razred točk 

mladinski 300 

državni 400 

perspektivni 500 

mednarodni 750 

svetovni 1000 

 

V ekipnih športih se vrednost točk po tem merilu dobi tako, da se seštejejo točke, ki jih za kategorizacijo prejmejo 

posamezni člani ekipe.  

 

c) Točkovnik za uvrstitev v nacionalno reprezentanco NPŠZ: 

 

Vsak nastop za reprezentanco šteje 100 točk. 

V ekipnih športih se vrednost točk po tem merilu dobi tako, da se seštejejo točke nastopov posameznega člana 

ekipe za reprezentanco. 

 

d) Točkovnik uvrstitev na prvenstvenih in pokalnih tekmovanjih nacionalnega in mednarodnega ranga: 
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Nivo 

tekmovanja 

 

I a I b II a II b III a 

OI, SP, YOI, 

EP, EYOF 

Svetovni pokal, 

Evropski pokal, 

Univerzijada, 

Mediteranske 

igre 

Državno 

prvenstvo 

Pokalno 

prvenstvo 

Slovenije 

Šolska športna 

tekmovanja 
Uvrstitev 

1 1000 750 500 400 150 

2 950 700 400 300 100 

3 900 650 300 200 50 

4 850 600 150 150 

5 800 550 100 100 

6 780 530 50 50 

7 760 510 

8 740 490 

9 720 470 

10  700 450 

Uvrstitev 700 700 

  

Upošteva se najboljši rezultat športnika ali ekipe na posameznem nivoju tekmovanja. 

 

Pri vrednotenju dosežkov se tekmovanja pod oznako I a in I b ter II a in II b izključujejo – upošteva se samo eden 

(višji) rezultat. 

 

Skupni seštevek točk T s tekmovanj mednarodnega in nacionalnega ranga se izračuna po formuli:  

T = I a (ali I b) + II a (ali II b) + III a 

 

e) Točkovnik uvrstitev na mednarodnih turnirjih: 

 

Uvrstitev Točk 

1. 300 

2. 250 

3. 200 

4. 150 

5. 100 

6. – 10. 50 

 

Točke, ki jih ekipa pridobi z uvrstitvijo na mednarodnem turnirju, se v skupnemu seštevku točk upoštevajo le, 

kadar ekipa nima uvrstitve od prvega do šestega mesta na nacionalnem nivoju v okviru prvenstvenih ali pokalnih 

tekmovanj. 

 

 

DOKAZILA V SKLADU Z MERILI 

 

19. člen 

 

Podatek o uvrstitvi športne panoge v razrede se pridobi iz razporeditve panog, ki jo sprejme izvršni odbor OKS-

ZŠZ oz. Strokovni svet RS za šport. 
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Podatek o kategorizaciji za posameznega športnika se pridobi s seznama kategoriziranih športnikov, ki ga objavi 

OKS-ZŠZ na spletnih straneh. Velja seznam kategoriziranih športnikov v mesecu decembru za leto, v katerem se 

dodeljuje priznanje oz. plaketa. 

 

Kot dokazilo o nastopu za reprezentanco velja seznam kandidatov za reprezentančni nastop, ki ga izda NPŠZ, 

ter dokazilo o uvrstitvi kandidata ali ekipe na reprezentančni tekmi. Predlagatelj lahko dostavi kopijo dokumenta 

ali navede spletni naslov, kjer so zahtevani podatki dosegljivi. 

 

Uvrstitev na posameznem nivoju tekmovanja predlagatelj dokazuje z uradnimi rezultati, ki jih objavi NPŠZ, oz. 

organizator mednarodnega turnirja. Predlagatelj lahko dostavi kopijo dokumenta ali navede naslov spletne strani, 

iz katere je uvrstitev nominiranca nedvomno razvidna.  

 

 

20. člen 

 

Plaketa in naziv športnik / športnica leta se podeli športniku in športnici v mladinski ali članski konkurenci, ki 

doseže največje število v skupnem seštevku točk pridobljenih iz točkovnikov za uvrstitev športne panoge, 

kategorizacije, nastopov za reprezentanco, dosežkov na tekmovanjih.  

 

V kategoriji, v kateri je podeljena plaketa in naziv športnik leta, se posebno priznanje za tekmovalne uspehe v 

športu ne podeli. 

 

Podeli se ena plaketa in naziv športnik leta ter ena plaketa in naziv športnica leta, pri čemer lahko športnik in 

športnica izkazujeta izjemne dosežke v individualnem ali kolektivnem športu.  

 

Izjemoma se podeli dve ali več priznanj ali plaket v primerih športnikov in/ali športnic, ki so bili udeleženci 

tekmovanj  pod okriljem  Evropskega (EOC) ali Mednarodnega Olimpijskega komiteja (IOC).  O številu plaket v 

tem primeru posebej odloča Komisija za priznanja.   

 

Plaketo in naziv naj športna ekipa leta se lahko podeli športni ekipi v mladinski ali članski konkurenci, ki doseže 

največje število v skupnem seštevku točk pridobljenih iz točkovnikov za uvrstitev športne panoge, kategorizacije, 

nastopov za reprezentanco, dosežkov na tekmovanjih, in se na državnem prvenstvu NPŠZ uvrsti od 1. do 3. 

mesta. 

 

Kategorija dvojic v individualnih športnih panogah sodi v kategorijo ekip.  

 

 

21. člen 

 

Priznanja v posameznih starostnih kategorijah se podeli športniku, športnici in ekipi, ki v seštevku točk po 

točkovnikih za uvrstitev športne panoge, kategorizacije, nastopov za reprezentanco, dosežkov na tekmovanjih v 

posamezni starostni kategoriji zberejo najvišji seštevek točk.   

 

 

22. člen  

 

V vsaki starostni kategoriji se praviloma podeli največ eno priznanje.  
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V primeru enakega števila točk ima prednost športnik, ki tekmuje v olimpijskem športu. 

 

Če nobeden od nominiranih športnikov, športnic ali ekip v posamezni starostni kategoriji ne izpolnjuje pogojev 

določenih v 10. in 11. členu tega pravilnika se priznanje v tej kategoriji ne podeli. 

 

 

IMENOVANJE  IN  SESTAVA  KOMISIJE  ZA  PRIZNANJA  

 

23. člen  

  

O podelitvi priznanj odloča Komisija za podelitev priznanj na področju športa (v nadaljevanju Komisija). 

Komisija je sestavljena iz športnih strokovnjakov in športnih funkcionarjev, ki delujejo v Mestni občini Slovenj 

Gradec. 

Sestavlja jo sedem članov, od katerih je pet predstavnikov športa, od tega eden s področja športa invalidov, en 

predstavnik Zavoda za šport in en predstavnik Mestne občine Slovenj Gradec. 

Člane Komisije predlagajo izvajalci športa, ki imajo status izvajalca športa v javnem interesu, ter občinski svet 

Mestne občine Slovenj Gradec. 

Predsednika izvoli odbor izmed svojih članov na svoji prvi seji. 

 

Člani Komisije so imenovani za mandatno dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani. 

 

 

POSTOPEK  ZA  DODELITEV  PRIZNANJA  

 

24. člen  

 

Razpis za podelitev priznanj, določenih s tem pravilnikom, objavi ŠZSG v sodelovanju z MOSG na spletnih 

straneh zveze ter občine vsako leto v decembru. ŠZSG posreduje razpis vsem športnim društvom v občini. 

 

Javni razpis mora vsebovati: 

– predmet javnega razpisa, 

– časovno obdobje, za katerega se bo podelilo priznanje, 

– vrsto in število priznanj, 

– opredelitev  upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis, 

– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci, 

– rok za prijavo, 

– seznam vseh prilog, ki jih je potrebno priložiti ob prijavi. 

 

 

25. člen  

 

Predlog za podelitev priznanj je lahko predložen v pisni obliki na obrazcih, ali preko spletne aplikacije, in jih 

pripravi ŠZSG. 

Predlog mora poleg osnovnih podatkov o kandidatu, vsebovati podrobno utemeljitev in zahtevano dokumentacijo. 

 

 

26. člen 
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Komisija odloča o podelitvi plaket in priznanj na podlagi zbranih predlogov, ki so bili predloženi pravočasno. 

 

Komisija je sklepčna, če je na seji več kot polovica njegovih članov. 

 

O predlogih za podelitev plaket in priznanj sklepa Komisija z večino vseh članov. 

 

 

27. člen 

 

Strokovna in administrativna dela v zvezi z zbiranjem predlogov in podeljevanjem priznanj opravlja strokovna 

služba ŠZSG, ki vodi tudi evidenco o podeljenih priznanjih ter je pristojna za tolmačenje tega pravilnika. 

 

Celoten postopek v zvezi z razpisom in podelitvijo priznanj ŠZSG poteka usklajeno s postopkom za podelitev 

Železnikarjevih nagrad in plaket, ki jih MOSG podeljuje za aktivno delovanje in izjemne dosežke na področju 

športa. 

 

Priznanja ŠZSG in MOSG se podeljujejo vsako leto na skupni javni prireditvi. 

 

 

 

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  

 

28. člen 

 

S tem preneha veljati pravilnik, ki ga je Izvršni odbor ŠZSG sprejel, 19.12.2012.  

 

 

mag. Mojca Verhovnik 

predsednica Športne Zveze Slovenj Gradec 

                                                                                  


