PRAVILNIK O PRIZNANJIH ŠPORTNE ZVEZE KOPER

1. Uvodne določbe
1. člen

S tem pravilnikom se določajo vrste priznanj ŠZK, pogoji, postopki in pristojnosti za njihovo
podeljevanje.
2. člen
ŠZK podeljuje priznanja za: najvišje športne dosežke na mednarodnih in nacionalnih
tekmovanjih, uspešno strokovno profesionalno in volontersko delovanje na področju športa,
uspešno izvedbo športno tekmovalnih ali množičnih prireditev, zaključek tekmovalne kariere
najuspešnejših športnikov, uspešno partnersko sodelovanje, visoke jubileje športnikov in
športnih delavcev ter športnih organizacij v občini, dobro dolgoletno sodelovanje javnih
medijev, dolgoletno in pomembno sponzoriranje športa, uspešno sodelovanje šol, zdravstvenih
in drugih institucij, predstavnikov Mestne občine Koper in drugih znanih javnih osebnosti,
priložnostne odmevne akcije ŠZK ipd.
Priznanja za športne dosežke v letu se podeljuje športnikom, športnicam in trenerjem ki
nastopajo:
-

v državnih reprezentancah nacionalnih panožnih športnih zvez Slovenije in imajo stalno
bivanje v Mestni občini Koper,

ali
- za registrirana koprska športna društva in klube ki tekmujejo v tekmovalnih sistemih
nacionalnih panožnih športnih zvez.
3. člen
Za športne dosežke se smatrajo končne uvrstitve na olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih,
evropskih prvenstvih, mediteranskih igrah in državnem prvenstvu v olimpijskih in
neolimpijskih športnih disciplinah ter uvrstitve v skupnem seštevku v svetovnih, evropskih
pokalih, evroligah in mednarodnih ligah kjer sodeluje vsaj 8 ekip iz 4 držav.
Kot olimpijske discipline se v smislu tega pravilnika obravnava športne discipline, ki so bile v
uradnem sporedu zadnjih olimpijskih iger in so v uradnem sporedu naslednjih olimpijskih iger.
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.
Na predlog strokovnega sveta, ŠZK lahko svet ŠZK podeli priznanje tudi za druge izjemne
športne dosežke kot so: doseganje športnih rekordov, visoke uvrstitve na drugih športnih
tekmovanjih, mitingih, turnirjih in podobno ter ovrednoti in objavi najboljše športne dosežke na
ravni občine.
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Vsako leto ŠZK objavi najboljše športne dosežke v individualnih, ekipnih in kolektivnih
športih. Izbor opravi strokovni svet ŠZK na podlagi vrednotenja športnih dosežkov.
Za vrednotenje športnih dosežkov se uporablja TABELA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH
DOSEŽKOV katera je sestavni del tega pravilnika.
2. PRIZNANJA ŠZK
4. člen
Priznanja ŠZK so:
1. ČASTNA LISTINA ŠZK
2. PRIZNANJA ZA ŠPORTNE DOSEŽKE
-

plaketa za vrhunski športni dosežek

-

priznanja za najboljše športne dosežke v letu

-

pisno priznanje za športne rezultate v letu

3. JUBILELNA PLAKETA ŠZK
4. PISNO PRIZNANJE ŠZK

5. člen
2.1. 
Častna listina ŠZK
Častna listina ŠZK se podeli znani športni osebnosti (športnemu funkcionarju ali volonterju),
vrhunskemu športniku po končani karieri (nosilcem kolajn z OI, SP in EP v članskih
kategorijah vseh športov), športnemu pedagogu, trenerju, športnemu novinarju, ki so zaslužni
za razvoj športa v Mestni občini Koper, za uveljavitev in promocijo občinskega športa na
državni ravni in v tujini, ali za življenjsko delo.
Letno se lahko podeli po eno priznanje za vsako od naštetih kategorij in le izjemoma več.
Neomejena izjema so športniki, ki so končali športno kariero.
Sklep o podelitvi častne listine ŠZK sprejme svet ŠZK po predhodnem soglasju strokovnega
sveta ŠZK, podeli pa se na svečan način. Pobudo za podelitev častne listine lahko dajo članice
ŠZK in stalni organi ŠZK.
6. člen
2.2. 
Priznanja za športne dosežke
Za dosežene tekmovalne rezultate v preteklem koledarskem letu na uradnih mednarodnih in
nacionalnih tekmovanjih, podeljuje ŠZK priznanja za športne dosežke.

1.

Plaketa za vrhunski športni dosežek v letu

Priznanje za vrhunski športni dosežek v letu se podeli športnikom in športnicam ki so dosegli
visoke uvrstitve v članskih, mlajših članskih in mladinskih kategorijah na:
2

olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih, svetovnih pokalih in evroligah
do 16. mesta
evropskih prvenstvih in evropskih pokalih
do 12. mesta
mediteranskih igrah
do 8. mesta
mednarodnih ligah
do
5.mesta
● državnih prvenstvih:

- za člane

1. mesto
2. mesto če je nastopilo najmanj 5 kandidatov
3. mesto če je nastopilo najmanj 10 kandidatov
- za mlajše člane in mladince
1. mesto
●
●
●
●

Sklep o podelitvi priznanja sprejme svet ŠZK na podlagi pisnega predloga strokovnega sveta
ŠZK. Za morebitne druge predloge mora svet ŠZK pridobiti soglasje strokovnega sveta ŠZK.

2.2.2 
Priznanja za najboljše športne dosežke v letu
ŠZK, vsako leto izbere in objavi najboljše športne dosežke na občinski ravni in sicer:
-

Najboljši dosežek v individualnih športih
Za najboljši dosežek v individualnih športih se podelita dve priznanji, eno za moško in eno
za žensko konkurenco. Priznanji se podelita športniku in športnici ki sta dosegla največ
točk po delu tabele za vrednotenje športnih dosežkov ki velja za INDIVIDUALNE
ŠPORTE.
V primeru da več nominirancev doseže enako število točk se priznanje podeli tistemu ki je
tekmoval v višjem rangu tekmovanj.
Sklep o podelitvi priznanj sprejme svet ŠZK na podlagi pisnega predloga in soglasja
strokovnega sveta ŠZK.

-

Najboljši dosežek v ekipnih športih
Za najboljši dosežek v ekipnih športih se podelita dve priznanji, eno za moško in eno za
žensko konkurenco. Priznanji se podelita ekipam ki sta dosegli največ točk med
nominiranimi ekipami ki tekmujejo v z dvemi (2), tremi (3) ter štirimi do devetimi (4-9)
športniki. Število točk se določi po delih tabele za vrednotenje športnih dosežkov ki veljajo
za 
DVOČLANSKE, TRIČLANSKE ter ŠTIRI - DEVETČLANSKE EKIPE.
V primeru da več nominiranih ekip doseže enako število točk se priznanje podeli ekipi ki
tekmuje v višjem rangu tekmovanj.
Sklep o podelitvi priznanj sprejme svet ŠZK na podlagi pisnega predloga in soglasja
strokovnega sveta ŠZK.
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Najboljši dosežek v kolektivnih športih

Za najboljši dosežek v kolektivnih športih se podelita dve priznanji, eno za moško in eno za
žensko konkurenco. Priznanji se podelita moštvom ki sta dosegla največ točk po delu tabele
za vrednotenje športnih dosežkov ki velja za KOLEKTIVNE ŠPORTE.
V primeru da več nominiranih moštev doseže enako število točk se priznanje podeli tistemu
ki je tekmoval v višje rangu tekmovanj.
Sklep o podelitvi priznanj sprejme svet ŠZK na podlagi pisnega predloga in soglasja
strokovnega sveta ŠZK.
-

Športnik in športnica leta
Za naslov športnika in športnice leta se nominirajo vsi dobitniki in dobitnice priznanj za
vrhunski športni dosežek in priznanj za najboljše dosežke v individualnih, ekipnih in
kolektivnih športih.
Iz ekipnih in kolektivnih športov se za ta naslov nominirajo športniki in športnice, ki so
neposredno in odločilno pripomogli k skupnemu uspehu.
Športniku iz ekipnega ali kolektivnega športa, ki je nominiran za športnika oziroma
športnico leta se prizna število točk, ki ga je sprejela ekipa odločilni prispevek k skupnemu
uspehu pa predlaga vodstvo kluba ali strokovni svet ŠZK.
Nominirancem, ki niso neposredno nastopili na tekmovanju (rezervam) se naslova ne
podeljuje.
Naslov športnika in športnice leta se podeli športniku in športnici ki sta dosegla največ točk
med vsemi različnimi športi, njihovimi disciplinami in v vseh kategorijah navedenih v
tabeli 
- VREDNOTENJE ŠPORTNIH DOSEŽKOV.
V primeru da več nominiranih športnikov doseže enako število točk, se naslov podeli
tistemu ki je tekmoval v višjemu rangu tekmovanj.
Sklep o podelitvi naslova sprejme svet ŠZK na podlagi pisnega predloga in soglasja
strokovnega sveta ŠZK.

2.2.3 
Pisno priznanje za športne rezultate v letu
Pisno priznanje za športne rezultate v letu se podeli:
športnikom in športnicam kateri so nastopali v nacionalnih reprezentancah in niso dosegli
kriterijev za vrhunske dosežke,
● športnikom in športnicam članske kategorije ki so se na državnih prvenstvih uvrstili na 2. in
3. mesto in niso dosegli kriterija za vrhunski dosežek,
● športnikom in športnicam v mlajših članskih in mladinskih kategorijah ki so se na uradnih
državnih prvenstvih uvrstili na 2. in 3. mesto,
● športnikom in športnicam mlajših kategorij (mlajši mladinci, kadeti, pionirji …) za
uvrstitve na uradnih:
- svetovnih in evropskih prvenstvih in srečanjih
 do 15. mesta
- mednarodnih regijskih tekmovanjih
 do 6. mesta
 
- državnih prvenstvih

 do 3.mesta
●
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-

državnih srednješolskih in osnovnošolskih šolskih tekmovanjih

 za 1.mesto

Sklep o podelitvi sprejme svet ŠZK na podlagi pisnega predloga strokovnega sveta, članov
sveta ŠZK, športnih društev in vzgojno izobraževalnih institucij v občini.
Priznanja je možno podeliti izven scenarija svečane letne prireditve.
7. člen
V primerih iz 2.2.2. točke 6. člena, prejme enako priznanje trener oziroma strokovni team, ki je
najbolj zaslužen za uspeh športnika, enako priznanje.
8. člen
Športna društva in klubi so dolžni posredovati Strokovnem svetu predloge za podelitev
priznanj, utemeljene z uradnimi rezultati tekmovanja, na katerem je športnik dosegel medaljo.
Predlog za podelitev priznanj pripravi Strokovni svet ŠZK v pisni obliki. Pisni predlog pomeni
soglasje Strokovnega sveta za podelitev priznanja.
Pravico do priznanja izgubi športnica, športnik oziroma trener, ki je sicer ustvaril oziroma je
zaslužen za vrhunski športni dosežek, a je zaradi kršenja etičnih ali moralnih norm škodoval
ugledu športa v občini in Sloveniji. Predlog za odvzem priznanja podajo članice ŠZK ali
ustrezni organi ŠZK v pisni obliki. Strokovni svet pripravi svoje pisno mnenje o predlogu.
Sklep o odvzemu priznanja pa sprejme izvršni odbor.
Častna listina, priznanja iz 2.2.1. in 2.2.2. točke 6. člena in priznanja iz 7. člena tega pravilnika
se podelijo na slovesni javni prireditvi ŠZK, ostala priznanja pa se podelijo na letnih sejah članic
ŠZK, praviloma v roku 3 mesecev po sprejetju sklepa o podelitvi priznanja.

2.3. 
Jubilejna plaketa
9. člen
Jubilejna plaketa ŠZK se podeli posameznikom in organizacijam za dolgoletno strokovno ali
organizacijsko delo, ob visokem jubileju, za jubilejno organiziranje športnih prireditev, za
dolgoletno in pomembno sponzoriranje občinskega športa in v drugih primerih, ki so
pomembni za razvoj občinskega športa.
O podelitvi jubilejne plakete ŠZK odloča predsednik ŠZK na predlog organa ŠZK v katerega
sodi aktivnost za katero se priznanje podeljuje.

2.4. 
Pisno priznanje ŠZK
10. člen
Pisno priznanje ŠZK se podelijo uspešnim udeležencem posameznih rednih ali občasnih
aktivnosti ŠZK (marketing, množične športne ali rekreacijske aktivnosti, fair-play potez ipd.).
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O podelitvi pisnega priznanja ŠZK odloča predsednik ŠZK na predlog organa ŠZK v katerega
pristojnost sodi aktivnost za katero se priznanje podeljuje, priznanje pa se podeli v okviru
športne organizacije, prireditve ali ekipe.
3. OSTALO
11. člen
Priznanja prejmejo:
- v individualnih športnih panogah v vseh svojih različicah oziroma disciplinah (posamezno,
dvojice, pari, posadke čolnov, jadrnic, letal, zmajev…) vsak športnik svoje priznanje,
- v štafetah individualnih športnih panog – vsak športnik svoje priznanje,
- v kolektivnih športnih panogah – ekipa eno priznanje, vsak športnik pisno priznanje.
4. KONČNE DOLOČBE
12. člen
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
na osnovi predloga Strokovnega sveta ŠZK.
13. člen
Grafično podobo vseh vrst priznanj ŠZK določi svet Športne zveze Koper.
14. člen
O morebitnih spornih primerih odloča svet ŠZK.
15. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko ga sprejme svet ŠZK

STROKOVNI SVET ŠZK
Predsednik
Iztok Babič, l.r.
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SVET ŠZK
Predsednica
Sonja Poljšak, l.r.

