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Razpis priznanja Mednarodnega olimpijskega komiteja 

 
Vse od leta 1985, Mednarodni olimpijski komite razpisuje posebna priznanja, ki se jih podeljuje na predlog 
nacionalnega olimpijskega komiteja in so namenjena posameznikom ali organizacijam za točno določeno 
področje. Tokrat je razpisano področje/tema Šport onkraj meja. S priznanjem pa se želi nagraditi 
posameznika ali organizacijo, ki je prispeval(a) k uveljavljanju športa kot sredstva za socialno vključevanje 
različnih ciljnih skupin (migranti, brezdomci, socialno šibkejši, druge ranljive skupine), oziroma prispeval(a) 
k boju proti diskriminaciji in rasizmu v športu ter spodbujanju strpnosti do drugačnih. 
 
Kot možni prejemniki so lahko posamezniki ali organizacije, ki: 

- so izvedli posamezni dogodek za navedene ciljne skupine s cilji vključevanja v družbo in okolje 
oziroma na katerem so izvajali aktivnosti za spodbujanje strpnosti do drugačnih ter spodbujanje 
boja proti diskriminaciji in rasizmu v športu, 

- izvajajo redne športne programe pod posebnimi pogoji udeležbe za navedene ciljne skupine, 
- so integrirali ciljne skupine v svoje že obstoječe športne programe, 
- posamezniki in organizacije, ki se borijo proti diskriminaciji in rasizmu v športu ter spodbujajo 

strpnost do drugačnih, 
- izvajajo aktivnosti v lokalnem okolju z namenom vključevanja ciljnih skupin v družbo, 
- na kakršen koli drugačen način preko športa ali s športom prispevali k uveljavljanju vrednot 

sodelovanja, strpnosti, spoštovanja drugih in prispevali k socialni vključenosti različnih ranljivih 
skupin.  

Častna listina OKS-ZŠZ 
 
Častna listina OKS-ZŠZ je najvišje priznanje Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez. 
Častna listina OKS-ZŠZ se podeli znani športni osebnosti (športnemu funkcionarju ali volonterju), 
vrhunskemu športniku po končani karieri (nosilcem olimpijskih kolajn in nosilcem zlatih kolajn s SP v 
članskih kategorijah vseh športov), športnemu pedagogu, športnemu novinarju, ali trenerju, ki so zaslužni 
za razvoj športa in olimpijskega gibanja, za uveljavitev in promocijo slovenskega športa v svetu ali za 
življenjsko delo.  
Častna listina se lahko podeli tudi zelo uspešni organizaciji, in sicer članici OKS-ZŠZ  in organizatorju velikih 
športnih prireditev. Nominacija mora temeljiti na specifičnih kriterijih, primerna za posamezna področja. 
 
Letno se  praviloma  podeli  po eno priznanje za vsako od naštetih kategorij in le izjemoma  največ do 3 
priznanja za posamezno kategorijo. Izjema so športniki, ki so končali športno kariero. 
 
Sklep o podelitvi častne listine OKS-ZŠZ sprejme IO OKS-ZŠZ na predlog Komisije za  priznanja OKS-ZŠZ, 
podeli pa se na svečan način. Pobudo za podelitev častne listine lahko dajo članice OKS-ZŠZ in stalni 
organi OKS-ZŠZ. 
 
Plaketa organizacije OKS-ZŠZ 
 
Plaketa OKS-ZŠZ se podeli posameznikom ali organizacijam za dolgoletno strokovno ali organizacijsko 
delo, ob visokem jubileju,  za jubilejno organiziranje športnih prireditev, za dolgoletno in pomembno 
sponzoriranje in podporo slovenskega športa in v drugih primerih, ki so pomembni za razvoj slovenskega 
športa. O podelitvi plakete OKS-ZŠZ odloča predsednik OKS-ZŠZ na predlog vodij posameznih področij 
OKS-ZŠZ, v katerega pristojnost sodi aktivnost, za katero se priznanje podeljuje in s katerim se strinja 
Komisija za priznanja. 


