Na podlagi 3. alineje 28.člena Statuta Zveze športnih društevPolzela z dne 15. 6. 2003 je
Upravni odbor Zveze športnih društev Polzela na svoji 12. seji, dne 13. 3. 2018, sprejel

PRAVILNIK
o priznanjih Zveze športnih društev Polzela

1. člen
(splošne določbe)
(1) Pravilnik o priznanjih Zveze športnih društev Polzela (v nadaljevanju: pravilnik) poleg
splošnih določb predpisuje vrsto priznanj Zveze športnih društev Polzela (v nadaljevanju:
zveza), pogoje za podelitev posameznih priznanj, javni razpis, predlagatelje,vsebino
predloga, podelitev ter evidenco priznanj, razlago pravilnika in končne določbe.
(2) V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni
za ženski in moški spol.
(3) Zveza podeli priznanja posameznikom, ekipam in društvom ali drugim organizacijam za
dosežene športne uspehe, dolgoletno delo na področju športa in izredne prispevke k
razvoju in popularizaciji športa v Občini Polzela.
(4) Za priznanja zveze lahko kandidirajo:
- športniki, športne ekipe in športni delavci, ki tekmujejo ali delujejo v športnih društvih
ali drugih organizacija s sedežem v Občini Polzela,
- športniki in športni delavci s stalnim bivališčem v Občini Polzela, ki tekmujejo ali
delujejo v športnih društvih izven Občine Polzela,
- športna društva s sedežem v Občini Polzela.
2. člen
(vrsta priznanj)
(1) Priznanja zveze so:
1. priznanja za športne dosežke,
2. priznanja za pomemben prispevek pri razvoju športa v Občini Polzela,
3. jubilejna priznanja.
(2) Za športne dosežke se podelijo naslednja priznanja:
- zlata plaketa zveze,
- srebrna plaketa zveze,
- bronasta plaketa zveze,
- priznanje zveze.
(3) Za pomemben prispevek pri razvoju športa v Občini Polzela se podeli naslednje
priznanje:
- zlata plaketa zveze.

(4) Za jubileje se podelijo naslednja priznanja:
- zlati znak zveze,
- srebrni znak zveze,
- bronasti znak zveze.
(5) Obliko priznanj določi upravni odborzveze.
3. člen
(pogoji za podelitev priznanja za športnedosežke)
(1) Priznanje za športne dosežke selahko podeli športnikuali športni ekipi, ki je v svojih
športnih panogah dosegla odmevne rezultate. Priznanjese lahko podeli tudi trenerju
tekmovalcev ališportnih ekip, ki je dosegla takšne rezultate.
(2) Dosežki, ki so pri posameznem priznanju navedeni kot kriteriji za podelitev priznanja, so
samo zahtevan pogoj in ne pomenijo tudi avtomatične podelitve priznanja, saj se poleg
samega dosežka upoštevajo tudi naslednji kriteriji:
ali gre za dosežek v olimpijski disciplini,
število nastopajočih posameznikov ali ekip,
razširjenost in popularnost športne panoge,
odmevnost dosežka.
(3) Zlata plaketa zveze: se podeli posamezniku za izjemne mednarodne športne dosežke
(osvojitev medalje na olimpijskih igrah, svetovnem prvenstvu, evropskem prvenstvu ali
mediteranskih igrah) in ekipam za uvrstitev med pet najboljših ekip v evropskem
klubskem tekmovanju. Praviloma se priznanje podeljuje za uspehe v članski in mladinski
kategoriji (le izjemoma tudi v drugi). Večjo težo imajo dosežki v olimpijskih športih.
(4) Srebrna plaketa zveze:se podeli posamezniku, ki je osvojil naslov državnega prvaka ali
dosegel vidnejše športne dosežke v mednarodnem merilu, in ekipam za uvrstitev med tri
najboljše ekipe v državnem prvenstvu. Praviloma se priznanje podeli za uspehe v članski
in mladinski kategoriji (le izjemoma tudi v drugi). Večjo težo imajo dosežki v olimpijskih
športih.
(5) Bronasta plaketa zveze:se podeli posamezniku, ki je osvojil medaljo na državnem
prvenstvu, in ekipam za uvrstitev med šest najboljših ekip v državnem prvenstvu. Večjo
težo imajo dosežki v olimpijskih športih. Za enake dosežke se priznanje podeli tudi
posameznikuali šolski ekipi, če se oceni, da je nivo (kvaliteta) tekmovanja na isti ravni kot
državno prvenstvo.
(6) Priznanje zveze: se podeli posamezniku in ekipi, ki sicer niso dosegli najvišjih uvrstitev,
ali pa te ne izpolnjujejo kriterijev za višja priznanja, če se oceni, da njihov dosežek
predstavlja prispevek k uveljavitvi njihovega društva oziroma organizacije in polzelskega
športa.
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4. člen
(pogoji za podelitev priznanja za pomemben prispevek pri razvoju športa v Občini Polzela)
Zlata plaketa zveze: se podeli posamezniku za izjemen prispevek pri razvoju športa v Občini
Polzela, prejmejo jo lahko športniki in športni delavci, ki so skozi daljše časovno obdobje
pomembno prispevali k razvoju, uveljavitvi in ugledu določene športne panoge v Občini
Polzela ali športa nasploh.
5. člen
(pogoji za podelitev jubilejnega priznanja)
(1) Jubilejno priznanjese lahko podeli športnim organizacijamin posameznikom, ki so s
svojim delom ali športnimi rezultati v daljšem časovnem obdobju prispevali k razvoju in
promociji športa v Občini Polzela.
(2) Zlati znak zveze: se podeli:
- športnim organizacijam za 60-letno delovanje,
- posameznikom za 40 let delovanja v športu,
- organizacijam ali posameznikom za 30. zaporedno izvedbo tradicionalne športne
prireditve.
(3) Srebrni znak zveze: se podeli:
- športnim organizacijam za 40-letno delovanje,
- posameznikom za 30 let delovanja v športu,
- organizacijam ali posameznikom za 20. zaporedno izvedbo tradicionalne športne
prireditve.
(4) Bronasti znak zveze:se podeli:
- športnim organizacijam za 20-letno delovanje,
- posameznikom za 20 let delovanja v športu,
- organizacijam ali posameznikom za 10. zaporedno izvedbo tradicionalne športne
prireditve.
6. člen
(javni razpis)
(1) Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj sprejme in objavi upravni odbor
zveze. V javnem razpisu morajo biti navedeni:
- podatki o vrsti priznanj, ki se bodo podelila,
- kriteriji za podelitev posameznih priznanj,
- kdo je lahko predlagatelj,
- podatki o dokumentaciji, ki mora biti priložena obrazloženemu predlogu za podelitev
priznanja,
- rok za vložitev predlogov za podelitev priznanja, v kakšni obliki se pošlje predlog in na
kateri naslov.
(2) K javnemu razpisu se priloži obrazec Predloga za podelitev priznanja.
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7. člen
(predlagatelji)
Za posamezno priznanje lahko kandidatepredlagajo športna društva ali druge organizacije,
organi zveze, javni zavodi s področje vzgoje in izobraževanja, organi Občine Polzela ter
posamezniki.
8. člen
(vsebina predloga)
(1) Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati:
podatke o vrstipredlaganega priznanja,
podatke o predlaganem kandidatu (ime in priimek, rojstne podatke, naslov stalnega
bivališča, ime društva oz. organizacije iz katere prihaja, fotografijo, če je kandidat
posameznik, oziroma podatke o društvu ali drugi organizaciji (naziv, sedež),
obrazložitev predloga,
podatke od predlagatelja.
(2) Predlog za podelitev priznanja mora biti poslan na zvezo v razpisanem roku, na
posebnem obrazcu z zahtevanimi podatki.
9. člen
(podelitev priznanj)
(1) O podelitvi priznanj odloča upravni odbor zveze na podlagi tega pravilnika in prispelih
predlogov.
(2) Podelitev priznanj poteka enkrat letno in je javna. Sklep o datumu, kraju in načinu
slovesne podelitve priznanj sprejme upravni odbor zveze.
(3) Prejemniku priznanja se priznanje odvzame, če se ugotovi, da je bilo podeljeno na
podlagi neresničnih podatkov pri navedbi pogojev za pridobitev priznanja.
10. člen
(evidenca priznanj, razlaga pravilnika in končne določbe)
(1) Evidenco podeljenih priznanj vodi strokovna služba zveze.
(2) Za razlago določil pravilnika je pristojen upravni odborzveze.
(3) Pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na upravnem odboruzveze.
Številka: 3/2018
Datum: 23.3. 2018
Zveza športnih društev Polzela
Ivi Kapitler
predsednik
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