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Na podlagi 23. člena Statuta Športne zveze Celje (v nadaljevanju ŠZC) je Izvršni odbor (v  
nadaljevanju IO) na 6 redni seji  dne 01.12.2010 sprejel  PRAVILNIK O PRIZNANJIH IN 
NAGRADAH ŠPORTNE ZVEZE CELJE . 

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S  tem  pravilnikom  se  določajo  vrste  priznanj  in  nagrad  ŠZC  ter  pogoji,  postopki  in  
pristojnosti za njihovo podeljevanje.

2.  člen
ŠZC podeljuje priznanja za: 

1. vrhunske športne dosežke,
2.  uspešno znanstveno in publicistično delovanje na področju športa, 
3. uspešno izvedbo mednarodne športne prireditve, 
4. zaključek tekmovalne kariere mednarodno uspešnih športnikov, 
5. uspešno mednarodno sodelovanje,
6.  visoke jubileje športnikov in športnih delavcev ter športnih organizacij, 
7. dolgoletno sodelovanje medijev, 
8. dolgoletno in pomembno sponzoriranje športa ter za dolgoletno in tvorno sodelovanje  

posameznikov, šol, zdravstvenih in drugih institucij ter lokalne skupnosti na območju  
Mestne občine Celje (v nadaljevanju: MOC). 

3. člen
Za  vrhunske  športne  dosežke  v  smislu  tega  pravilnika  se  smatrajo  visoke  uvrstitve  na  
olimpijskih  igrah,  svetovnih  prvenstvih,  evropskih  prvenstvih,  sredozemskih  igrah,  
univerzijadi,  olimpijadi  mladih,  olimpijski  dnevih  mladih,  svetovnih  igrah  neolimpijskih  
športov, svetovnih in evropskih pokalih, evropskih klubskih pokalnih tekmovanjih (za končno  
uvrstitev) ter naslov državnega prvaka. 

Po sklepu IO  ŠZC se lahko podeli priznanje tudi za druge izjemne športne dosežke ali za  
prispevek k razvoju oziroma izvajanju športne dejavnosti. 
V primeru, da športnik v istem letu doseže več vrhunskih rezultatov ali uvrstitev, za katere je  
po tem pravilniku upravičen do priznanja, prejme le-to samo za najvišjo uvrstitev ali rezultat.

II. PRIZNANJA

4. člen
Priznanja ŠZC so:
1. naziv »častni član« ŠZC,
2. najboljša športnica in športnik mesta Celja,
3.  najboljša ženska in moška ekipa mesta Celja,
4.  plaketa Športne zveze Celje
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II.1. NAZIV "ČASTNI ČLAN ŠZC"

5. člen
Naziv "častni član ŠZC" je najvišje priznanje ŠZC. Podeli se lahko posamezniku za izjemne 
zasluge  in  dosežke  za  delo  na  tekmovalnem,  strokovnem  in  organizacijskem  področju,  s  
katerim je izjemno prispeval k razvoju športa na območju MOC.

Naziv "častni član ŠZC" daje prejemniku samo protokolarne pravice.

6. člen
Sklep o podelitvi naziva "častnega člana ŠZC" sprejme Skupščina ŠZC. Predlog za podelitev  
naziva  posreduje  Skupščini  ŠZC IO  ŠZC  na  osnovi  lastne  pobude  ali  pobude  športnega 
društva. Sklep se izroči na prireditvi športnik leta oziroma drugi svečani prireditvi s posebno  
listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva "častni član ŠZC".

V štiriletnem mandatu lahko Skupščina ŠZC podeli največ dva takšna naziva.

Naziv "častni član ŠZC" se lahko podeli tudi posmrtno. 

II.2. PRIZNANJA ZA ŠPORTNE DOSEŽKE

II.2.1. Najboljša športnica in športnik MOC

7. člen
Za naziv najboljša športnica in športnik mesta Celje lahko kandidirajo športniki, ki so dosegli  
rezultat kot registrirani člani športnega društva, ki ima sedež v MOC. 

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. Za ekipno uvrstitev se ne priznajo rezultati doseženi s seštevanjem točk na podlagi  
uvrstitev v individualnih kategorijah. 

8. člen
Celotno aktivnost v zvezi z izborom športnice, športnika, ženske in moške ekipe vodi komisija,  
ki jo imenuje IO  ŠZC.

Izbor najboljših športnikov se opravi na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo: 
1. Društva člani športne zveze: 

- Društva razvrščena v A skupino prednostnega programa športa - 3 glasovnice;
- Društva razvrščena v B skupino prednostnega programa športa - 2 glasovnici;
- Vsa ostala društva 1 glasovnico;

2. Vsi celjski olimpijci s stalnim bivališčem v MOC.
3. Vse dosedanje najboljše športnice in športniki v MOC.
4. Vse osnovne in srednje šole s sedežem v MOC. 
5. Medijske hiše s sedežem v Celju in celjski športni novinarji. 
6. Vodstvo Mestne občine Celje - 6 glasovnic.
7. Bloudkovi nagrajenci s stalnim bivališčem v MOC.
8. Nekdanji predsedniki ŠZC.
9. Vsi člani IO ŠZC ter predsednik NO ŠZC.
10. Predstavniki širše javnosti po naključnem izboru komisije (10 glasovnic).

Stran 3 od 6



Vsak član, ki sodeluje pri izboru, dostavi komisiji v zaprti ovojnici svoj predlog v katerem 
glasuje za tri najboljše športnice oz. športnike ter za po eno ekipo v obeh konkurencah.

Pri izboru ekip šteje vsak glas 1 točko, pri posameznikih pa šteje 1. mesto na glasovnici tri  
točke, 2. mesto dve točki in 3. mesto eno točko.

O rezultatih izbora se naredi zapisnik, katerega sestavni del so tudi glasovalni lističi.

Priznanja za najboljše športnice in športnike ter najboljšo moško in žensko ekipo Celja se 
podelijo na posebni javni prireditvi, ki jo organizira ŠZC.

     II.3. PRIZNANJE ZA DOSEŽKE V ČLANSKI IN MLADINSKI KATEGORIJI

9. člen
Za priznanja ŠZC lahko kandidirajo športniki ali ekipe, ki na osnovi dosežka v preteklem letu  
izpolnjujejo  naslednje  dodatne  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  na  tekmovanjih  navedeni  v  3.  členu  tega  
pravilnika. 

a) Veliki kipec dobijo športniki:
- za osvojen državni naslov posamezno, pari ali ekipno 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 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 kadete in ostale mlajše starostne kategorije se podelijo na posebni prireditvi  
za:
- osvojen državni naslov posamezno, pari ali ekipno,
- člani državne reprezentance (velja samo za kadete), za uvrstitev v 1/3 uvrščenih na  

uradnih mednarodnih prvenstvih navedenih v 3. členu tega pravilnika.

III. PLAKETA ŠZC

10. člen
Plaketa Športne zveze Celje se podeli za dolgoletno delovanje športnega društva oziroma za 
strokovno ali  organizacijsko delo posameznika,  za visok 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:
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1. za 25. letnico delovanja - bronasto plaketo*
2. za 50. letnico delovanja - srebrno plaketo*
3. za 75. letnico ali več letnico delovanja - zlato plaketo*

Opomba: * Ob jubilejni obletnici se šteje le tekočo letnico delovanja ob izpolnitvi pogoja,  
priznanja se ne podeljuje za nazaj.

2. Posamezniki
a) Za aktivno delo v športu

- za 25 letno delo - bronasto plaketo
- za 35 letno delo - srebrno plaketo
- za 45 ali večletno delo - zlato plaketo

b) Za  izjemne  (vrhunske)  športne  dosežke  lahko  trener  dobi  bronasto,  srebrno  ali  zlato  
plaketo. Za uspešno delo trenerjev priznanje 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 3. člena tega pravilnika.)

Sklep  o  podelitvi  zlate,  srebrne  ali  bronaste  plakete  ŠZC  sprejme  IO  ŠZC  na  osnovi  
verodostojnega  dokumenta,  ki  ga  odda  posameznik  oziroma  društvo.  Podeljujejo  se  ob 
priložnostni prireditvi.

IV. POSEBNO PRIZNANJE ŠZC

11. člen
Posebno priznanje ŠZC se podeljuje posameznikom, organizacijam ali pravnim osebam za  
posebne zasluge pri  delovanju ali  razvoju celjskega športa.  Za športne dosežke,  ki  jih  ni  
mogoče ovrednotiti  s kriteriji  iz 3. člena tega pravilnika, so pa po svoji vrednosti z njimi  
primerljivi, lahko športnik in trener prejmeta priznanje oziroma nagrado.

Posebno priznanje ŠZC se lahko podeli tudi društvom, ki so organizirala mednarodno športno  
prireditev iz  3.  člena tega pravilnika v MOC, kakor tudi  za okroglo obletnico zaporedno  
izvedene mednarodne športne prireditve v MOC.  

Sklep o podelitvi priznanja ali nagrade sprejme IO ŠZC na utemeljen predlog predlagatelja in  
verificiran s strani komisije za priznanja in nagrade.

V. ODVZEM PRIZNANJA

12. člen
Prejemniku priznanja se odvzame priznanje, če se ugotovi, da je bilo priznanje podeljeno na  
podlagi neresničnih podatkov pri izpolnjevanju pogojev za pridobitev priznanja.

VI.  FINANCIRANJE IN EVIDENCA PODELJENIH PRIZNANJ

13. člen
Sredstva za priznanja se zagotovijo v finančnem načrtu Športne zveze Celje.
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14. člen
Strokovna  in  administrativna  dela  v  zvezi  s  podeljevanjem  priznanj  opravlja  strokovna  
komisija Športne zveze Celje, ki vodi tudi posebno evidenco podeljenih priznanj Športne zveze  
Celje.

VII. KONČNE DOLOČBE

15. člen
Pri kriterijih za podelitev priznanj, ki določajo dobo aktivnosti, se upošteva tudi delo v času  
delovanja v nekdanji skupni državi.

16. člen
Za tolmačenje tega pravilnika in o morebitnih spornih primerih odloča IO  ŠZC, za pritožbe 
na drugi stopnji pa skupščina ŠZC.

17. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo z dne 1.12.2010  in velja do preklica .

                         Predsednik
                                                                                                       Športne zveze Celje

                                    Stanko ESIH
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