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I. Predlaga se nova oblika priznanja »športna značka« namenjena počastitvi posameznikov, 

ki se v klasičnem formatu ne (z)najdejo med nagrajenci. Gre za športne entuziaste, brez 

katerih športno društvo in šport v naši občini ne bi bil na takšnem nivoju kot je: Tajniki, 

pralci dresov, šoferji, organizatorji tekem, zapisnikarji, sodniki, vaditelji, predsedniki in 

vse ostale »deklice za vse«. Športno društvo lahko predlaga enega kandidata za izmed treh 

razpisanih stopenj za delo v društvu oziroma klubu. Predsedstvo zveze poskrbeli le za 

formalno preveritev ustreznosti predlogov, vodenje evidence le-teh ter primerni 

predstavitvi nagrajencev (bilten Športnik leta, spletna stran). Značke podelijo društva sama 

na lastnih dogodkih. En posameznik je lahko prejemnik značke v različnih društvih. 

Poskrbeti je potrebno za oblikovanje značke. 

II. Predlaga se dopolnitev pravilnika, ki omogoča, da za »Naj športnika« kandidirajo tudi tisti 

aktivni športniki, ki izhajajo iz Brežic, pa jih je aktivna športna pot zanesla v druge klube, 

kjer na klubski ali reprezentančni ravni na tekmovanjih višjega ranga (več kot državna 

prvenstva) dosegajo vidnejše uspehe. 

III. Posamezni popravki oz. odprave nejasnosti oz. spremembe vezane ne operativnejše 

izvajanje pravilnika. 

 

Predlog sklepa je oblikovan na način, da se sprejme nov pravilnik (čistopis). 

 

 

DOPOLNITVE OZ. SPREMEMBE 

PRAVILNIKA 

 

 

I. V 2. členu pravilnika se v prvem odstavku doda nova alineja, ki glasi: 

- »druga športna priznanja – športne značke.« 

Opomba I. 

 

II. Drugi odstavek 6. člena se dopolni, da glasi: 

»Kjer posamezni športniki v nekaterih športih na enem prvenstvu nastopijo v večjem številu 

disciplin (npr. plavalci, atleti, strelci ipd.), se za vsa tekmovanja iz gornje tabele upoštevata 

največ dve disciplini in sicer se skupno upoštevajo največ trije najvišje rangirani dosežki 

posameznika v koledarskem letu.« 

Opomba III. 

 

III. Druga in tretja alineja prvega odstavka 12. člena se dopolnita, da glasita: 

b) športnikom in športnicam, ki so zaključili(le) svojo tekmovalno kariero in so v svojem 

tekmovalnem obdobju s svojimi dosežki, osebnostjo in zgledom pomembno 

prispevali(e) k razvoju določene športne panoge v občini Brežice (tekmovalna pot 

kandidata mora biti dolga najmanj 10 let in sicer od mladinskih kategorij dalje), 

c) športnikom in športnicam ter trenerjem ali drugim športnim funkcionarjem, ki so rodom 

iz občine Brežice, pa jih je njihova športna pot odnesla izven občinskih meja in s svojim 

aktivnim športnim udejstvovanjem dosegajo izjemne dosežke oz. opravljajo vidnejše 

funkcije v športu,« 

Opomba III – alineja b), opomba II – alineja c). 

 

IV. V 17. členu pravilnika se v prvem odstavku doda nova alineja, ki glasi: 

- »Predsedstvo Športne zveze Brežice« 

Opomba II. 
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V. Spremenita se drugi in tretji odstavek 19. člena, da glasita: 

»Posebno komisijo sestavljajo: 

- pet (5) predstavnikov trije (3) predstavniki klubov/društev članic zveze in 

- dva (2) predstavnika Predsedstva zveze. 

 

Člani komisije morajo predstavljati sedem (7) pet (5) članic zveze (predstavnik iz prve alineje 

prejšnjega odstavka ne more biti iz istega društva/kluba kot predstavnik Predsedstva zveze).« 

Opomba III. 

 

VI. V 19. členu se odda nov zadnji odstavek, ki glasi: 

Ne glede na določila tega pravilnika lahko za priznanja iz 5., 8. 9. in 10. člena tega pravilnika 

kandidirajo športniki ali športni delavci, ki so rodom iz občine Brežice, pa jih je njihova športna 

pot odnesla izven občinskih meja. Predlagatelj teh kandidatov je Predsedstvo Športne zveze 

Brežice. O tem, ali se kandidati uvrstijo v izbor za posamezno priznanje odloča posebna 

komisija. 

Opomba II. 

 

VII. Doda se nov 22. člen, ki glasi: 

»Posebna oblika priznanj  Športne zveze Brežice predstavljajo »Športne značke Športne zveze 

Brežice«, ki se podeljujejo športnim delavcem za dolgoletno delo v posameznem športnem 

društvu. Gre za športne entuziaste, brez katerih športno društvo in šport v občini ne bi bil na 

takšnem nivoju kot je npr.: tajniki, pralci dresov, šoferji, organizatorji tekem, zapisnikarji, 

sodniki, vaditelji, predsedniki in vse ostale »deklice za vse«. 

 

Športna značka se podeli športnim delavcem za: 

- Najmanj 5-letno delo v športnem društvu - bronasta značka. 

- Najmanj 10-letno delo v športnem društvu - srebrna značka. 

- Najmanj 20-letno delo v športnem društvu - zlata značka. 

 

Društvo lahko predlaga po enega kandidata za posamezno od treh razpisanih stopenj. 

Predsedstvu zveze poskrbi za formalno preveritev ustreznosti predlogov in vodenje evidence 

podeljenih športnih značk.  

 

Posameznik je lahko prejemnik športne značke v več različnih društvih. 

 

Športne značke se podelijo na priložnostnih dogodkih posameznih društev, prejemnike se 

objavi na spletni strani zveze oz. navede v priložnostnem biltenu prireditve iz 21. člena tega 

pravilnika. 

 

Grafične in oblikovne rešitve športne značke se določi v posebnem postopku, ki ga izvede 

Predsedstvo zveze, če je to potrebno. Športna značka mora vsebovati znak zveze, naziv »športna 

značka« ter število let, za katera se podeljuje. 

 

Kandidacijski postopek se izvede skupaj s postopkom iz 16. člena tega pravilnika.« 

Opomba I. 
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PREDLOG SPREMEMB 

V skladu z določili 19. člena statuta Športne zveze Brežice je Zbor članov Športne zveze 

Brežice na svojem 15. rednem Zboru članov dne ---------- sprejel  

 

 

 

PRAVILNIK ŠPORTNE ZVEZE BREŽICE O DODELJEVANJU PRIZNANJ ZA 

DOSEŽKE NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI BREŽICE 

 

 

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Športna zveza Brežice (v nadaljevanju: zveza) podeljuje priznanja športnikom, športnim 

organizacijam in športnim delavcem za posebne dosežke na področju športa, ki so pomemben 

prispevek za delovanje in razvoj športa, kot tudi za kvaliteto življenja in afirmacijo športa v 

občini in širše. Priznanja se podeljujejo tudi športnikom in trenerjem, ki so v preteklem letu 

dosegli vidnejše rezultate v državnem ali širšem merilu.  

 

2. člen 

S tem pravilnikom se določi: 

- vrsta in število priznanj, 

- pogoji in kriteriji za podelitev priznanj, 

- način izbora kandidatov za priznanja, 

- način podelitve priznanj, 

- ostali pogoji in navodila, 

- druga športna priznanja – športne značke. 

 

V primerih, ko je v pravilniku navedena samo moška spolna oblika, velja za oba spola.  

 

V kategorijo »ekipa« sodijo tudi dvojice v individualnih športnih panogah. 

 

II. VRSTE PRIZNANJ 

 

3. člen 

Na prireditvi se podelijo naslednji nazivi in priznanja: 

1. Športnik oz. ekipa leta 

2. Športnik leta s področja športa invalidov 

3. Perspektivni mladi športnik leta 

4. Trener leta 

5. Priznanje za športno potezo leta 

6. Posebna športna priznanja 

7. Diploma 

8. Najbolj priljubljen športnik ali ekipa leta 

 

Posamezna priznanja se ne podelijo, če za to ni pogojev. Posamezni kandidati lahko v enem 

letu prejmejo le eno priznanje. To ne velja za priznanje »najbolj priljubljen športnik ali ekipa«.  
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III. POGOJI IN KRITERIJI ZA PODELITEV PRIZNANJ 

 

4. člen 

Do prejema priznanj so upravičeni: 

- športna društva in njihove zveze, registrirani v občini Brežice, ki so članice Športne 

zveze Brežice, 

- športniki, športne ekipe in športni delavci, ki so včlanjeni oz. kako drugače vključeni 

(npr. pogodbeni trenerji) v  športna društva in njihove zveze iz prve alineje, 

- športniki, športne ekipe in športni delavci, ki so rodom iz občine Brežice, pa jih je 

njihova športna pot odnesla izven občinskih meja. 

 

Priznanje za ekipo v kolektivnih športih prejeme klub oz. društvo.  

 

Športnik oz. ekipa leta 

 

5. člen 

V kategoriji »Športnik oz. ekipa leta«  se podelijo naslednja priznanja: 

 športnik leta 

 športnica leta 

 ekipa leta v individualnih športih 

 ekipa leta v kolektivnih športih 

 

Za posamični naslov športnika oz. športnice leta lahko kandidirajo športniki, ki so v letu 

obravnavanega dosežka tekmovali v mladinski ali članski kategoriji in ki na točkovanih 

tekmovanjih iz 5. člena zastopajo klub/društvo s sedežem v občini Brežice, katerega člani so, 

ali državno reprezentanco in imajo status kategoriziranega športnika.  

 

Pri izboru ekipo leta se upoštevajo dosežki na tekmovanjih, na katerih ekipa nastopa z imenom 

kluba/društva, za katerega so tekmovalci registrirani.     

 

Ocenjujejo se samo nastopi na uradnih tekmovanjih iz koledarja  panožnih zvez, članic 

Olimpijskega komiteja Slovenije (v nadaljevanju; OKS). 

 

Za posamezen naziv iz prvega odstavka tega člena se podeli največ po eno (1) priznanje. 

 

6. člen 

Točkovnik rezultatov za izbor športnika oz. športnice leta (v individualnih športih): 
 Olimpijske igre, 

Svetovne igre, 

Svetovno 

prvenstvo 

Evropsko 

prvenstvo, 

evropske igre, 

svetovni pokal, 

evropski pokal 

Univerziada; 

Mediteranske igre; 

Olimpijski festival  

mladine 

Državna 

reprezentanca*; 

Državno prvenstvo; 

Pokal Slovenije 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Doseženo 

mesto 
Člani Mladinci Člani Mladinci Člani Mladinci Člani Mladinci 

1. 1000 750 800 550 600 400 400 250 

2. 950 700 850 500 550 350 350 200 

3. 900 650 700 450 500 300 300 150 

4. 850 600 650 400 450 280 280 130 

5. 800 550 600 350 430 260 260 110 

6. 750 500 550 300 410 240 240 100 

7. 700 480 500 280 400 220 220 90 
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8. 650 460 450 260 380 200 200 80 

9. 600 440 440 240 360 180 180 75 

10. 580 420 420 220 340 170 170 70 

11. 560 400 400 210 320 160 160 65 

12. 540 390 380 200 300 150 150 60 

13. 520 380 360 190 290 140 140 55 

14. 500 370 340 180 280 130 130 50 

15. 480 360 320 170 270 120 120 35 

Udeležba 400 300 250 150 180 90 90* 70* 

*Točke za sodelovanje v reprezentanci se dodelijo v enkratnem znesku, ne glede na število nastopov 

 

Kjer posamezni športniki v nekaterih športih na enem prvenstvu nastopijo v večjem številu 

disciplin (npr. plavalci, atleti, strelci ipd.), se za vsa tekmovanja iz gornje tabele upoštevata 

največ dve disciplini in sicer tisti, ki športniku prineseta največ točk se skupno upoštevajo 

največ trije najvišje rangirani dosežki posameznika v koledarskem letu. 

 

Naziv športnika leta osvoji tekmovalec z najvišjim seštevkom točk. V primeru enakega števila 

točk naziv osvoji tekmovalec z večjim številom osvojenih točk na višje rangiranem tekmovanju 

(stolpci od leve proti desni).  

 

Če tudi to ne odloči zmagovalca, prejme dodatno točko tekmovalec iz športne panoge 

olimpijskega programa. V primeru, ko  tudi ta kriterij ne odloči,  prejme dodatno točko 

tekmovalec športne panoge, katere panožna zveza ima večje število članic (načelo razširjenosti 

športa). 

 

7. člen 

Točkovnik za izbor ekipe leta (v kolektivnih in individualnih športih): 
 Svetovno prvenstvo, 

Evropska liga prvakov oz. 

EU klubsko prvenstvo 

(1. raven klubskega 

tekmovanja) 

Evropska klubska liga, liga 

pokalnih prvakov in podobno 

(2. raven klubskega 

tekmovanja) 

Državno prvenstvo; Pokal 

Slovenije 

1 2 3 4 5 6 7 

Doseženo 

mesto 
Člani Mladinci Člani Mladinci Člani Mladinci 

1. 1000 800 800 600 400 250 

2. 950 750 750 550 350 200 

3. 900 700 700 500 300 150 

4. 850 650 650 450 250 130 

5. 800 600 600 300 220 110 

6. 750 570 570 270 200 100 

7. 700 550 550 250 180 90 

8. 650 530 530 230 160 80 

9. 600 520 520 220 140 70 

10. 580 510 510 210 120 60 

11. 560 500 500 200 100 50 

12. 540 480 480 180 90 40 

13. 520 460 460 170 80 35 

14. 500 450 450 160 70 30 

15. 480 440 440 150 60 25 

16.-20. 460 430 430 140 50 20 

21.-25. 440 420 420 130 40 15 

26.-30. 420 400 400 120 30 10 

Udeležba* 400 380 380 110 / / 

*Točke za doseženo mesto izključujejo točke za udeležbo  
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V primeru enakega števila točk je višje uvrščen klub/društvo iz družine športov olimpijskega 

programa, zatem klub/društvo z večjim številom kategoriziranih športnikov. 

 

Športnik leta s področja športa invalidov 

 

8. člen 

V kategoriji »Športnik leta s področja invalidov«  se podelijo naslednja priznanja: 

 športnik invalid leta 

 športnica invalidka leta 

 

Pri izboru se smiselno upoštevajo določila iz 6. člena tega pravilnika. Izbor se opravi na podlagi 

kriterijev iz 4. in 5. člena tega pravilnika. 

 

Za posamezen naziv iz prvega odstavka tega člena se podeli največ po eno (1) priznanje. 

 

Perspektivni športnik leta 

 

9. člen 

Priznanje »Perspektivni športnik leta« je namenjeno spodbujanju mladih športnikov, ki 

nastopajo v kategorijah od 14 do 18 let. 

 

V kategoriji »Perspektivni športnik leta« se podelijo naslednja priznanja: 

 perspektivni športnik leta 

 perspektivna športnica leta 

 perspektivna ekipa leta v individualnih športih 

 perspektivna ekipa leta v kolektivnih športih 

 

Pri izboru se smiselno upoštevajo določila iz 6. člena tega pravilnika. Za točkovanje rezultatov 

posameznikov se uporabita stolpca 7 in 9 iz tabele v 6. členu, za točkovanje ekipa pa stolpec 5 

iz tabele v 7. členu. 

 

Za posamezen naziv iz prvega odstavka tega člena se podeli največ po eno (1) priznanje. 

 

Trener leta 

 

10. člen 

V kategoriji »Trener leta« se podelijo naslednja priznanja: 

 trener leta za individualne športe 

 trener leta za kolektivne športe  

 

Naziv trener leta dobi trener, katerega športnik ali ekipa zbere največ točk v točkovanju za 

športnika ali ekipo leta. Upoštevajo se največ trije najboljši točkovni rezultati. 

 

V primeru enakega točkovnega rezultata je višje uvrščen trener z večjim številom 

kategoriziranih športnikov, zatem državnih prvakov, zatem reprezentantov… 

 

Pogoj za pridobitev priznanja je, da v klub/društvo v tekmovalni sistem panožne športne zveze 

pod okriljem OKS vključeno najmanj eno tekmovalno sezono. 
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Za posamezen naziv iz prvega odstavka tega člena se podeli največ po eno (1) priznanje. 

Športna poteza leta 

 

11. člen 

Priznanje za športno potezo leta (fair play) se podeli posamezniku ali skupini (npr. organizirana 

skupina navijačev), ki so s svojim dejanjem opozorili, da jim načela športne etike  pomenijo 

najmanj toliko, kot sam športni dosežek. Pri tem sledijo vodilu, da je spoštovanje moralnih 

norm,  nesebična pomoč drugim, spoštovanje veljavnih pravil, trenerjev, tekmecev in kodeksa 

etike ter uveljavljanje nenasilne komunikacije tisto, kar jih osrečuje. 

 

V tej kategoriji se podeli največ eno (1) priznanje. Ostale kandidate se objavi na spletni strani 

zveze oz. navede v priložnostnem biltenu prireditve.  

 

Posebna športna priznanja 

 

12. člen 

Priznanje se podeli: 

a) športnim delavcem(kam) za življenjsko delo (vsaj 30 let dela v športnem društvu ali 

zvezi), 

b) športnikom in športnicam, ki so končali(le) zaključili(le) svojo tekmovalno kariero 

in so v svojem tekmovalnem obdobju s svojimi dosežki, osebnostjo in zgledom 

pomembno prispevali(e) k razvoju določene športne panoge v občini Brežice 

(tekmovalna pot kandidata mora biti dolga najmanj 10 let in sicer od mladinskih 

kategorij dalje), 

c) športnikom in športnicam ter trenerjem ali drugim športnim funkcionarjem, ki so 

rodom iz občine Brežice, pa jih je njihova športna pot odnesla izven občinskih meja 

in s svojim aktivnim športnim udejstvovanjem dosegajo izjemne dosežke oz. 

opravljajo vidnejše funkcije v športu,  

d) društvom, ki izvajajo vidnejše in odmevnejše športno rekreativne prireditve oz. s 

svojimi aktivnostmi spodbujajo rekreativno dejavnost in zdrav način življenja, 

e) športnim delavcem(kam) in društvom za izjemne dosežke v razvoju športa v občini 

Brežice. 

 

Za eno koledarsko leto se podelita največ dve (2) priznanji iz te kategorije. Izjema je priznanje 

ob zaključku tekmovalne kariere. 

 

Do posebne plakete so upravičena športna društva ob njihovih jubilejih - za najmanj 30 (oz. ob 

okroglih desetiških obletnicah) let delovanja, pri čemer mora biti dokazano aktivno delovanje 

skozi večji del čas obstoja društva. Upoštevajo se jubileji v letu, za katerega se podeljujejo 

športna priznanja. Priznanje iz prvega stavka tega člena se lahko podeli tudi na prireditvi ob 

jubileju društva. 

 

Diploma 

 

13. člen 

Diplomo prejmejo vsi, ki so:  

 v katerem koli obdobju preteklega leta pridobili oz. bili nosilci kategorizacije OKS – 

ZŠZ Slovenije  

 na uradnem državnem posamičnem prvenstvu za kategorije nad 14 let starosti osvojili 

eno izmed prvih treh mest 
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 na uradnem ali prijateljskem srečanju/turnirju nastopili za državno reprezentanco    

 

Najbolj priljubljen športnik ali ekipa leta 

 

14.  člen 

Priznanje »Najbolj priljubljen športnik ali ekipa leta« se podeli športniku, športnici ali ekipi, ki 

jo z največ prejetimi glasovi izglasujejo občani in sicer med kandidati, ki so/je bil/i v okviru 

kategorije: 

1. športnik oz. ekipa leta (5. člen tega pravilnika) razvrščeni na prva tri mesta (upošteva se 

vsaka posamezna vrsta priznanja); 

2. športnik leta s področja športa invalidov (8. člen tega pravilnika) razvrščen na prvo  

mesto (upošteva se vsaka posamezna vrsta priznanja); 

3. perspektivni mladi športnik leta (9. člen tega pravilnika) razvrščen na prvo  mesto 

(upošteva se vsaka posamezna vrsta priznanja); 

4. športniki, prejemniki priznanja iz alineje c) prvega odstavka 12. člena tega pravilnika in 

sicer v primeru reprezentančnih nastopov na tekmovanjih opredeljenih v 6. in 7. členu 

tega pravilnika, ki presegajo raven državnih tekmovanj. 

 

V tej kategoriji se podeli največ eno (1) priznanje. Ostale kandidate se objavi na spletni strani 

zveze oz. navede v priložnostnem biltenu prireditve.  

 

Podrobneje je postopek razdelan v 20. členu tega pravilnika. Priznanje v obliki plakete prejme 

športnik ali ekipa, ki je v času trajanja akcije prejela največ glasov občanov.  

 

IV. OBLIKE PRIZNANJ  

 

15. člen 

Posamezna priznanja se podelijo v naslednjih (fizičnih) oblikah: 

1. športnik oz. ekipa leta    nagrada 

2. športnik leta s področja športa invalidov  nagrada 

3. perspektivni mladi športnik leta   športni znak 

4. trener leta      športni znak 

5. priznanje za športno potezo leta   posebna diploma 

6. posebna športna priznanja    plaketa 

7. diploma      diploma 

8. najbolj priljubljen športnik ali ekipa   plaketa 

 

Nagrada se v skladu s finančnimi možnostmi za tekoče leto ovrednoti tudi denarno ali 

materialno (praktična nagrada). 

 

Grafične in oblikovne rešitve priznanj se določi v posebnem postopku, ki ga izvede Predsedstvo 

zveze, če je to potrebno. Vse oblike priznanj morajo vsebovati znak zveze, naziv priznanja, 

leto, za katero se priznanje podeljuje. 

 

V. POTEK KANDIDATUR IN NAČIN IZBORA KANDIDATOV 

 

Objava razpisa in zbiranje kandidatur 

 

16. člen 
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Predlogi za priznanja se zbirajo na podlagi vsakoletnega razpisa, ki mora biti objavljen 

najkasneje do  15. 1. za preteklo leto na spletni strani zveze. Če je to primerno oz. le-to omogoča 

finančno stanje zveze, se  razpis objavi tudi v lokalnem časopisu in drugih elektronskih medijih. 

Razpis se posreduje tudi na elektronske naslove članic zveze.  

 

Razpisni rok ne sme biti krajši od štirinajst (14) dni in ne daljši od dvajset (20) dni.  

Izbor se opravi za preteklo koledarsko leto.  

 

17. člen 

Kandidate za priznanja lahko predlagajo: 

- športna društva in njihove zveze, registrirani v občini Brežice, ki so člani Športne zveze 

Brežice, 

- predsedstvo Športne zveze Brežice. 

 

Kandidaturo za priznanje : 

- »Športna poteza leta« (11. člen tega pravilnika) ter   

- »Posebna športna priznanja« po alineji c) prvega odstavka 12. člena tega pravilnika 

lahko predloži katra koli fizična ali pravna oseba. 

 

Predlog za priznanje mora vsebovati: 

 ime in priimek oz. naziv kandidata, 

 naslov, 

 digitalno fotografijo oz. logotip, če gre za društvo, primerno za tisk (v 

elektronski obliki), 

 naziv športnega društva, katerega član je, 

 naziv priznanja, na katerega se nanaša predlog, 

 športni dosežek, delo oz. jubilej, za katerega se kandidat predlaga za priznanje, 

 kratek življenjepis kandidata oz. društva (na področju športa), 

 ime oz. naziv in naslov predlagatelja. 

 

Z razpisom se lahko določijo posebna dokazila, ki jih morajo priložiti predlagatelji ter drugi 

podrobnejši razpisni pogoji v skladu s tem pravilnikom in drugimi predpisi. 

 

Kot dokazila o dosežkih štejejo uradni bilteni nacionalnih panožnih zvez oz. objava rezultatov 

tekmovanj na spletnih straneh NPZ. 

 

Predlagatelji morajo svoje predloge do datuma, ki je objavljen v razpisu, posredovati na naslov 

zveze v zaprtih ovojnicah s pripisom »športna priznanja – ne odpiraj« na posebnih obrazcih, ki 

jih pripravi Predsedstvo zveze. 

 

Predlagatelji lahko za posamezno vrsto priznanja in posamezno kategorijo priznanja, razen 

priznanja »Diploma«, predlagajo le enega (1) kandidata. 

 

18. člen 

Popolnost in ustreznost prispelih predlogov prouči Predsedstvo zveze. Predsedstvo 

predlagatelje, ki predložijo pomanjkljive predloge, pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev je 

pet (5) dni.  

 

Predsedstvo lahko za izvedbo nalog iz prejšnjega odstavka tega člena pooblasti enega izmed 

članov predsedstva, ki pripravi zbirnik vseh kandidatur. 
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Zbirnik kandidatur se predvidoma najpozneje v roku desetih (10) dni od skrajnega roka za 

dopolnitev kandidatur iz prvega odstavka tega člena posreduje v obravnavo posebni komisiji, 

ki opravi izbor prejemnikov priznanj. 

 

Izbor prejemnikov priznanj 

 

19.   člen 

Izbor prejemnikov priznanj opravi posebna komisija, ki jo vsako leto znova imenuje 

Predsedstvo zveze. 

 

Posebno komisijo sestavljajo: 

- pet (5) predstavnikov trije (3) predstavniki klubov/društev članic zveze in 

- dva (2) predstavnika Predsedstva zveze. 

 

Člani komisije morajo predstavljati sedem (7) pet (5) članic zveze (predstavnik iz prve alineje 

prejšnjega odstavka ne more biti iz istega društva/kluba kot predstavnik Predsedstva zveze).  

 

Predstavnike članic zveze predlagajo članice zveze. Vsaka članica lahko predlaga največ enega 

(1) predstavnika. Kandidacijski postopek izvede Predsedstvo zveze hkrati z razpisom iz 16. 

člena tega pravilnika.  

  

Po izvedenem kandidacijskem postopku Predsedstvo zveze izmed predlaganih kandidatov 

najpozneje do skrajnega roka za dopolnitev kandidatur iz prvega odstavka 18. člena tega 

pravilnika imenuje člane posebne komisije po lastni presoji. Ob tem upošteva, da ima v 

posameznem letu prednost kandidat članice zveze, ki v preteklem letu ni imela svojega 

predstavnika v posebni komisiji. 

 

Posebna komisija izbor prejemnikov priznanj na podlagi prejetih predlogov v skladu s tem 

pravilnikom opredeljenimi kriteriji in postopki opravi izbor prejemnikov priznanj.  

 

Posebna komisija izbor prejemnikov priznanj opravi v roku, ki ni daljši od petnajst (15) dni in 

ki omogoča pravočasno izvedbo postopka iz 20. člena tega pravilnika.       

 

Ne glede na določila tega pravilnika lahko za priznanja iz 5., 8. 9. in 10. člena tega pravilnika 

kandidirajo športniki ali športni delavci, ki so rodom iz občine Brežice, pa jih je njihova športna 

pot odnesla izven občinskih meja. Predlagatelj teh kandidatov je Predsedstvo Športne zveze 

Brežice. O tem, ali se kandidati uvrstijo v izbor za posamezno priznanje odloča posebna 

komisija. 

 

Izbor prejemnika priznanja »Najbolj priljubljen športnik ali ekipa leta« 

 

20.   člen 

Prejemnika priznanja »Najbolj priljubljen športnik ali ekipa leta« določijo občani z 

glasovanjem. 

 

Občani glasujejo z glasovnicami objavljenimi v lokalnih tiskanih ali elektronskih glasilih, z 

glasovanjem po radiu, z glasovanjem preko spletne strani zveze. O natančnem načinu 

glasovanja odloča predsedstvo zveze glede na dane možnosti, vendar pa mora biti glasovanje 

omogočeno na vsaj dva izmed naštetih načinov.  
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Občani glasujejo najmanj 14 dni. 

 

Občanom se v glasovanje za dodelitev priznanja predloži enotna lista kandidatov v skladu s 14. 

in 19. členom tega pravilnika. 

 

Priznanje prejme kandidat, ki mu občani dodelijo najvišje število glasov. V primeru, da 

posamezni kandidati prejmejo enako število glasov, prejme priznanje tisti kandidat, ki je prejel 

večje število glasov tistega medija (načina glasovanja), po katerem je glasovalo največ občanov.  

 

 

VI. NAČIN PODELITVE PRIZNANJ 

 

21. člen 

Priznanja se podeljujejo na posebni prireditvi, ki se izvede praviloma do konca meseca marca. 

 

 

VII. DRUGA PRIZNANJA - ŠPORTNE ZNAČKE  

 

22. člen 

Posebna oblika priznanj  Športne zveze Brežice predstavljajo »Športne značke Športne zveze 

Brežice«, ki se podeljujejo športnim delavcem za dolgoletno delo v posameznem športnem 

društvu. Gre za športne entuziaste, brez katerih športno društvo in šport v občini ne bi bil na 

takšnem nivoju kot je npr.: tajniki, pralci dresov, šoferji, organizatorji tekem, zapisnikarji, 

sodniki, vaditelji, predsedniki in vse ostale »deklice za vse«. 

 

Športna značka se podeli športnim delavcem za: 

- Najmanj 5-letno delo v športnem društvu - bronasta značka. 

- Najmanj 10-letno delo v športnem društvu - srebrna značka. 

- Najmanj 20-letno delo v športnem društvu - zlata značka. 

 

Društvo lahko predlaga po enega kandidata za posamezno od treh razpisanih stopenj. 

Predsedstvu zveze poskrbi za formalno preveritev ustreznosti predlogov in vodenje evidence 

podeljenih športnih značk.  

 

Posameznik je lahko prejemnik športne značke v več različnih društvih. 

 

Športne značke se podelijo na priložnostnih dogodkih posameznih društev, prejemnike se 

objavi na spletni strani zveze oz. navede v priložnostnem biltenu prireditve iz 21. člena tega 

pravilnika. 

 

Grafične in oblikovne rešitve športne značke se določi v posebnem postopku, ki ga izvede 

Predsedstvo zveze, če je to potrebno. Športna značka mora vsebovati znak zveze, naziv »športna 

značka« ter število let, za katera se podeljuje. 

 

Kandidacijski postopek se izvede skupaj s postopkom iz 16. člena tega pravilnika.  

 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

23. člen 
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Kjer je v tem pravilniku posamezna aktivnost vezana na članstvo v zvezi, se  upošteva stanje 

članstva na dan 31. 12. koledarskega leta, za katerega se objavlja razpis. 

 

Za podeljena priznanja in športne značke se vodi evidenca posameznikov oz. pravnih oseb, ki 

so prejeli priznanja oz. športno značko. 

 

24. člen 

Za tolmačenje pravilnika in reševanje morebitnih pritožb ali ugovorov je pristojno predsedstvo 

Športne zveze Brežice. 

 

Pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Zbor članov zveze. Z uveljavitvijo tega pravilnika 

preneha veljavnost pravilnika z dne 17. 4. 2019. 

 

 

 

 

V Brežicah, dne --------------                                              Predsednik predsedstva ŠZB: 

                   Stane Tomše 

 

 


