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I. PRIZNANJA ZA ŠPORTNE DOSEŽKE  

 
Za priznanja ŠZC lahko kandidirajo športniki ali ekipe, ki na osnovi dosežka v preteklem letu 
izpolnjujejo naslednje pogoje: državni prvak posamezno ali ekipno (uvrščenih najmanj 6 ekip 
ali posameznikov), uvrstitev v 1/3 uvrščenih na  uradnih mednarodnih prvenstvih kot člani 
reprezentance Slovenije, ter uvrstitev v 1/3 ekip na mednarodnem klubskem tekmovanju za 
tekmovanja navedena v točki 1. teh kriterijev. 

1. NAJBOLJŠA ŠPORTNICA IN ŠPORTNIK MESTA CELJA 

 
Za najboljšega športnika lahko kandidirajo športnice in  športniki, ki so osvojili medaljo na 
enem od naslednjih tekmovanj: 
- olimpijskih igrah*,  
- svetovnih prvenstvih,  
- evropskih prvenstvih, 
- evropskih igrah, 
- sredozemskih igrah,  
- univerzijadi,  
- olimpijadi mladih,  
- svetovnih igrah neolimpijskih športov,  
- svetovnih pokalih (individualno velja končna uvrstitev) 
- evropskih klubskih pokalnih tekmovanjih (za končno uvrstitev), 
- naslov državnega prvaka**.  
 
*Za uspehe na Olimpijskih igrah velja že nastop na OI.  
**Pri uspehu na državnem prvenstvu šteje le naslov državnega prvaka ob izpolnjenih pogojih 
iz prvega odstavka rimsko I. 

2. NAJBOLJŠA ŽENSKA IN MOŠKA EKIPA MESTA CELJA 

 
Za naziv najboljše ekipe v ženski in moški konkurenci lahko kandidirajo športna društva, 
katerih ekipe so dosegle najvišjo uvrstitev v ligaškem ali turnirskem ekipnem tekmovanju v 
članski kategoriji – v slovenskem (državno prvenstvo in pokal RS) ter evropskem in/ali 
svetovnem merilu. 
 
Za ekipno uvrstitev se ne priznajo rezultati doseženi s seštevanjem točk na podlagi uvrstitev 
v različnih individualnih in različnih starostnih kategorijah.  
Primer pravilnega izbora: Uradno razpisana tekmovanja, kjer je razvidno, da gre za ekipno 
tekmovanje le v eni starostni skupini. Člani ekipe so jasno določeni in njihov rezultat je 
izključno samo ekipni in ne individualni in ekipni hkrati. 
 
3. PRIZNANJA ZA ŠPORTNE DOSEŽKE V ČLANSKI, MLADINSKI IN KADETSKI KATEGORIJI 
 
Za priznanja ŠZC lahko kandidirajo športniki ali ekipe, ki na osnovi dosežka v preteklem letu 
izpolnjujejo naslednje pogoje: državni prvak posamezno ali ekipno (uvrščenih najmanj 6 ekip 
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ali posameznikov), uvrstitev v 1/3 uvrščenih na  uradnih mednarodnih prvenstvih kot člani 
reprezentance Slovenije, ter uvrstitev v 1/3 ekip na mednarodnem klubskem tekmovanju za 
tekmovanja navedena v I-1. teh kriterijev.  
 
a) Veliki kipec dobijo športniki: 

- za osvojen državni naslov posamezno, pari ali ekipno (velja samo za ekipne športe)* v 
članski kategoriji, 

- člani državne reprezentance, za uvrstitev v 1/3 uvrščenih na  uradnih mednarodnih 
prvenstvih navedenih v 3. členu v članski kategoriji, 

- mladinci, ki so v absolutni mladinski kategoriji dosegli medaljo na EP ali SP.  
 
b) Mali kipec dobijo športniki: 

- za osvojen državni naslov posamezno, pari ali ekipno (velja samo za ekipne športe)* v 
mladinski kategoriji, 

- člani državne reprezentance, za uvrstitev v 1/3 uvrščenih na  uradnih mednarodnih 
prvenstvih navedenih v 3. členu tega pravilnika v članski kategoriji, 

- kadeti, ki so v absolutni  kategoriji dosegli medaljo na EP, SP ali EYOF. 
 
c) Priznanja za športnike osnovnih šol se podelijo na posebni prireditvi meseca junija: 

- Na predlog aktiva športnih pedagogov osnovnih šol in to tri športnice in trije športniki 
za vsako osnovno šolo s sedežem v MOC 

 
Za ekipna tekmovanja se podeli Pokal ekipi in medalje udeležencem ekipe.  
*Pri ekipah se upoštevajo dosežki le športnih panog, ki po definiciji spadajo med ekipne 
panoge definirane v spodnji preglednici z maksimalnim številom nagrajenih: 
 

ŠPORTNA PANOGA  OI  PI  OIG  SP  EP  EKT  DP  DPP  

AMERIŠKI NOGOMET  /  /  /  /  23  /  23  /  

BASEBALL  24  /  /  24  20  20  20  20  

CURLING  5  /  /  5  5  5  5  5  

CURLING ‐ŠI  /  5  /  5  5  5  /  /  

FLOORBALL  /  /  /  20  /  /  20  /  

FUTSAL ‐ MALI NOGOMET  /  /  /  14  14  /  14  /  

GOLBAL  /  6  /  6  6  /  /  /  

HOKEJ IN‐LINE  /  /  /  17  /  /  17  /  

HOKEJ NA LEDU  23  /  /  23  /  23  23  /  

HOKEJ NA TRAVI  16  /  /  18  18  18  18  18  

HOKEJ V DVORANI  /  /  /  12  12  /  12  12  

KOŠARKA  12  /  /  12  12  12  12  12  

KOŠARKA ‐ GLUHI  /  /  12  12  12  /  /  /  

KOŠARKA 3 NA 3  /  /  /  4  4  4  4  /  

KOŠARKA NA VOZIČKIH  /  12  /  12  12  /  /  /  

NOGOMET  18  /  /  23  23  22  22  22  

ODBOJKA  14  /  /  14  14  14  14  14  

ODBOJKA NA MIVKI  2  /  /  2  2  2  2  /  

ODBOJKA GLUHI  /  /  12  12  12  /  /  /  

PODVODNI HOKEJ  /  /  /  10  10  /  10  /  

ROKOMET  14  /  /  19  19  19  16  16  

RUGBY  /  /  /  30  23  23  23  /  

RUGBY 7  15  /  /  15  15  15  15  /  

ODBOJKA SEDE  /  12  /  12  12  /  /  /  

SOFTBALL  15  /  /  17  17  17  17  17  

VATERPOLO  13  /  /  13  15  15  15  15  
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*Za uvrstitev na svetovnih in evropskih pokalih se upošteva rezultat  pokala če se le ta odvija 
enkrat na leto oziroma na dve leti. V primeru, da je v letu 2021 panoga imela več pokalov 
upošteva se le končna uvrstitev (končna uvrstitev seštevka točk vseh pokalov oziroma 
GRAND PRIX) 

II. PLAKETA ŠPORTNE ZVEZE CELJE  

 
Plaketa Športne zveze Celje se podeli za dolgoletno delovanje športnega društva oziroma za 
strokovno ali organizacijsko delo posameznika, za visok aktivni športni jubilej posameznika, 
za jubilejno izvedbo športne prireditve ter za dolgoletno sponzoriranje celjskega športa. 
Plaketa je zlata, srebrna in bronasta.  
 
1. Športna društva 
a) Delovanje športnega društva: 

1. za 25. letnico delovanja - bronasto plaketo* 
2. za 50. letnico delovanja - srebrno plaketo* 
3. za 75. letnico delovanja - zlato plaketo* 
4. za 100. letnico delovanja – diamantno plaketo* 

 
Opomba: * Ob jubilejni obletnici se šteje le tekočo letnico delovanja ob izpolnitvi pogoja, 
priznanja se ne podeljuje za nazaj. Na primer društvo je ustanovljeno 1946 leta izpolnjuje 
pogoj za 75 let delovanja leta 2021, društvo ustanovljeno 1971 leta izpolnjuje pogoj za 50 let 
delovanja 2021 leta in društvo ustanovljeno 1996 leta izpolnjuje pogoj za 25 let delovanja 
leta 2021.  
 
2. Posamezniki 
a) Za aktivno neprekinjeno delo v športu 

a) za 25 letno delo - bronasto plaketo 
b) za 35 letno delo - srebrno plaketo 
c) za 45 letno delo - zlato plaketo 

 
Opomba: * Za aktivno neprekinjeno delo v športu se ne šteje tekmovalnega dela športnika 
(izjema je obdobje, ko je aktivni športnik istočasno trener ali funkcionar).  
 
3. Trenerji strokovno delo 
Za uspešno delo priznanje za strokovno delo prejmejo trenerji športnikov, ki so razglašeni za 
najboljše športnice, športnike in ekipe v MOC ter trenerji za vrhunske dosežke svojih 
športnikov (osvojena kolajna na mednarodnih tekmovanjih iz poglavja I-1. teh kriterijev.) 
 
4. Izjemni dosežki - Trenerji 
Za izjemne (vrhunske) športne dosežke lahko prejmejo, bronasto, srebrno ali zlato plaketo 
tudi trenerji.  
Plaketa za izjemne (vrhunske) športne dosežke v športu se lahko podeli trenerjem, če 
izpolnjuje kandidat naslednje pogoje: 

- je dosegel mednarodno odmeven rezultat kot trener slovenske reprezentance ali 
kluba, 

- za kriterij iz prejšnje alineje, trener mora aktivno delovati v klubu, ki je član ŠZC. 
Vrsta plakete je pogojena z dosežkom športnika in se vrednoti po naslednjih kriterijih: 
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a) za doseženo medaljo na Evropskem prvenstvu ali evropskem pokalnem prvenstvu za 
ekipne športe) - bronasto plaketo, 

b) za doseženo medaljo na Svetovnem prvenstvu - srebrno plaketo, 
c) za doseženo medaljo na Olimpijskih igrah - zlato plaketo. 
 

III. POSEBNO PRIZNANJE ŠPORTNE ZVEZE CELJE  

 
Posebno priznanje ŠZC se podeljuje posameznikom, organizacijam ali pravnim osebam za 
posebne zasluge pri delovanju ali razvoju celjskega športa. Za mednarodne športne dosežke, 
ki jih ni mogoče ovrednotiti s kriteriji navedenih v tem dopisu, so pa po svoji vrednosti z njimi 
primerljivi, lahko športnik in trener prejmeta priznanje oziroma nagrado. 
 
Posebno priznanje Športne zveze Celje se lahko podeli, če izpolnjuje kandidat enega izmed 
naslednjih pogojev: 

- je dosegel odmeven rezultat kot član slovenske reprezentance, 
- je ekipno ali posamezno osvojil zlato, srebrno ali bronasto medaljo na uradnih 

tekmovanjih, ki jih  organizirajo svetovne ali evropske športne federacije oziroma na 
uradnih mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo svetovne ali evropske športne 
federacije, 

- končal svojo tekmovalno kariero, 
- je s svojimi dosežki, osebnostjo in zgledom pomembno  prispeval k razvoju določene 

športne panoge oziroma športa v Mestni občini Celje. 
 
Vsak predlog mora biti utemeljen in podprt z ustrezno dokumentacijo iz katere se da 
nedvomno razbrati pravilnost in verodostojnost predloga.  
 
Na posamezni prireditvi lahko posameznik prejme le eno priznanje, ki je po rangu najvišje in 
si sledijo po zaporedju od najnižjega do najvišjega (izjema so priznanja vezana na priznanje 
častni član ŠZC in neprekinjeno delo oziroma delovanje, ki se podeli ne glede na prejeta 
druga priznanja): 
 
Športniki: 
1. Veliki oziroma mali kipec 
2. Izjemen dosežek športnika 
3. Posebno priznanje ŠZC 
 
Trenerji: 
1. Trener strokovno delo 
2. Izjemen dosežek trenerja 
3. Posebno priznanje ŠZC 
 
Klubi: 
1. Aktivno neprekinjeno delo v športu 
2. Posebno priznanje ŠZC 
 
Ostali (športni funkcionarji, mediji, sponzorji,…): 
1. Aktivno neprekinjeno delo v športu 
2. Posebno priznanje ŠZC 
3. Častni član ŠZC. 


