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PRAVILNIK O PRIZNANJIH IN NAGRADAH
OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE – ZDRUŽENJA ŠPORTNIH ZVEZ
Na podlagi 29. člena pravil Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez (v
nadaljevanju OKS-ZŠZ) je IO na svoji 38. seji dne 14.10. 1998 sprejel PRAVILNIK O
PRIZNANJIH IN NAGRADAH OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE – ZDRUŽENJA
ŠPORTNIH ZVEZ ter spremembe in dopolnitve na 6. seji dne 14.9.1999, 30. seji dne
12.11.2002, 23. seji dne 20.12.2005, 5. seji dne 10.7.2007 ter 28. seji dne 13.12.2013.
Kandidature za nominacijo priznanj in nagrad OKS-ZŠZ posredujejo Komisiji za priznanje in
nagrade OKS-ZŠZ članice OKS-ZŠZ, delovna telesa OKS-ZŠZ, odgovorne osebe OKS-ZŠZ
za posamezna področja.
Na predlog Komisije za priznanja in nagrade OKS-ZŠZ o priznanjih odloča IO OKS-ZŠZ in
potrjuje s sklepom na predlog drugih, ki sodelujejo z OKS-ZŠZ.
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom so opredeljene vrste priznanj in nagrad OKS-ZŠZ, kriteriji, pogoji, postopki
in pristojnosti za njihovo podeljevanje.
2. člen
OKS-ZŠZ podeljuje priznanja za: vrhunske športne dosežke, osvojitev medalje na najvišjih
mednarodnih tekmovanjih, uspešno znanstveno in publicistično delovanje ter strokovno delo
na področju športa, uspešno izvedbo športno tekmovalne ali množične prireditve, zaključek
tekmovalne kariere najuspešnejših športnikov, uspešno mednarodno sodelovanje, visoki
jubileji slovenskih športnikov in športnih delavcev ter športnih organizacij, dobro dolgoletno
sodelovanje javnih medijev, dolgoletno in pomembno sponzoriranje športa, zgledno
sodelovanje šol, zdravstvenih in drugih institucij, protokolarni obiski visokih funkcionarjev
MOK in mednarodnih športnih organizacij, najvišjih predstavnikov Republike Slovenije in
drugih držav, znanih javnih osebnosti, priložnostne akcije OKS-ZŠZ ipd.
Za vrhunske športne dosežke in osvojitev medalje na najvišjih uradnih mednarodnih
tekmovanjih podeljuje OKS-ZŠZ denarne ali materialne nagrade skupaj s simbolnimi obeležji.

Priznanja in nagrade za vrhunske športne dosežke se podeljuje le športnikom nacionalnih
panožnih športnih zvez, ki so vključene v OKS-ZŠZ.
3. člen
Za vrhunske športne dosežke v smislu tega pravilnika se smatra: visoke uvrstitve na olimpijskih
igrah, svetovnih in evropskih prvenstvih, olimpijskih ali neolimpijskih športnih disciplinah ter
dosežkov vrhunskega športa invalidov.
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.
Na predlog odbora za vrhunski šport lahko IO podeli priznanje tudi za druge izjemne dosežke
v vrhunskem športu.
Za doseženi olimpijski, svetovni ali evropski rekord v absolutni članski konkurenci pripada
športniku priznanje OKS-ZŠZ.
V primeru, da športnik v istem letu doseže več vrhunskih rezultatov ali uvrstitev za katere je po
tem pravilniku upravičen do priznanj ali nagrade, prejme le- to samo za najvišjo uvrstitev ali
rezultat.
4. člen
PRIZNANJA OKS-ZŠZ so:
1. ČASTNA LISTINA OKS-ZŠZ
2. PRIZNANJA ZA ŠPORTNE DOSEŽKE
- olimpijska plamenica
- statua OKS-ZŠZ (velika, mala)
- plaketa OKS-ZŠZ (zlata, srebrna, bronasta)
- znak OKS-ZŠZ (zlati, srebrni, bronasti)
- listina z grafično kopijo priznanja (zlata, srebrna, bronasta – velika, mala)
3. PLAKETA ORGANIZACIJE OKS-ZŠZ
4. DIPLOMA OKS-ZŠZ
5. PRIZNANJA ZA PROSTOVOLJNO DELO V ŠPORTU
6. PISNO PRIZNANJE OKS-ZŠZ IN ZAHVALA OKS-ZŠZ
7. ČASTNI NASLOV OKS-ZŠZ

2. PRIZNANJA OKS-ZŠZ

5. člen
2.1. 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.
2.2. PRIZNANJA ZA ŠPORTNE DOSEŽKE
6. člen
Za dosežen vrhunski rezultat in osvojitev medalje na najvišjih uradnih mednarodnih
tekmovanjih podeljuje OKS-ZŠZ posebna priznanja za športne dosežke.
1. OLIMPIJSKA PLAMENICA
• za osvojeno medaljo na igrah poletne ali zimske olimpiade
• za dosežen olimpijski rekord
2. VELIKA STATUA
• za doseženo 1.-3. mesto na svetovnem prvenstvu v olimpijski disciplini v absolutni
konkurenci ali dosežen svetovni rekord v isti disciplini
• za doseženo 1. mesto v končni uvrstitvi svetovnega pokala v olimpijski disciplini v
absolutni konkurenci
• za doseženo 4. do 6. mesto na olimpijskih igrah
• za osvojeno medaljo na paraolimpijskih igrah invalidov
3. MALA STATUA
• za doseženo 1.-3. mesto na svetovnem prvenstvu ali dosežen svetovni rekord v neolimpijski
športni panogi, ki jo priznava MOK v absolutni konkurenci
• za doseženo 2. ali 3. mesto v končni uvrstitvi svetovnega pokala v olimpijski disciplini v
absolutni konkurenci

•
•
•

za doseženo 1.-3. mesto na evropskem prvenstvu ali evropski rekord v olimpijski disciplini
v absolutni konkurenci
za doseženo 1.-3. mesto na svetovnem prvenstvu v olimpijski disciplini v konkurenci
mlajših članov
za doseženo 1. mesto na svetovnem prvenstvu invalidov ali dosežen svetovni rekord

4. ZLATI ZNAK
• za doseženo 1.-3. mesto na svetovnem prvenstvu ali dosežen svetovni rekord v neolimpijski
disciplini olimpijske športne panoge v absolutni konkurenci
• za doseženo 1.-3. mesto na evropskem prvenstvu ali dosežen evropski rekord v neolimpijski
športni panogi, ki jo priznava MOK v absolutni konkurenci
• za doseženo 1.-3. mesto na svetovnem prvenstvu v neolimpijski disciplini olimpijske
športne panoge v konkurenci mlajših članov
• za doseženo 1.-3. mesto na evropskem prvenstvu v olimpijski disciplini v konkurenci
mlajših članov
• za doseženo 2.-3. mesto na svetovnem prvenstvu invalidov
• za doseženo 1. mesto na evropskem prvenstvu invalidov
5. SREBRNI ZNAK
• za doseženo 1.-3. mesto na evropskem prvenstvu ali dosežen evropski rekord v
neolimpijski disciplini olimpijske športne panoge v absolutni konkurenci
• za doseženo 1.-3. mesto na svetovnem prvenstvu v olimpijski disciplini v mladinski
konkurenci
• za doseženo 1.-3. mesto na evropskem prvenstvu v olimpijski disciplini v mladinski
konkurenci
• za doseženo 1.-3. mesto na svetovnem prvenstvu v športni panogi, ki je ne priznava MOK
v absolutni konkurenci
• za doseženo 2.-3. mesto na evropskem prvenstvu invalidov
6. BRONASTI ZNAK
• za doseženo 1.-3. mesto na svetovnem prvenstvu v neolimpijski disciplini olimpijske
športne panoge v mladinski konkurenci
• za doseženo 1.-3. mesto na evropskem prvenstvu v neolimpijski disciplini olimpijske
športne panoge v mladinski konkurenci
• za doseženo 1.-3. mesto na evropskem prvenstvu v športni panogi, ki je ne priznava MOK
v absolutni konkurenci
LISTINA Z GRAFIČNO KOPIJO PRIZNANJA
a) člani ekip, ki dobijo olimpijsko plamenico, veliko ali malo statuo listino z grafično kopijo
priznanja
b) za 1.-3. mesto na igrah Specialne olimpiade
Priznanja prejmejo:
• V individualnih športnih panogah v vseh svojih različicah oziroma disciplinah (npr.
posamezno, dvojice, pari, posadke čolnov, jadrnic, letal, zmajev…) vsak športnik svoje
priznanje
• V štafetah individualnih športnih panog – vsak športnik svoje priznanje
• V ekipnih uvrstitvah individualnih športnih panog – ekipa eno priznanje, posamezni
član ekipe listino z grafično kopijo priznanja

•

V kolektivnih športnih panogah – ekipa eno priznanje, posamezni člani ekipe listino z
grafično kopijo priznanja

Ne glede na določilo 3. odstavka 2. člena tega pravilnika prejmejo enako priznanje pod enakimi
pogoji tudi slovenski zamejski športniki. Priznanja se jim podelijo praviloma v okviru njihove
matične športne organizacije.
PLAKETA OKS–ZŠZ (zlata, srebrna, bronasta)
V primeru iz prve do četrte točke tega člena prejme trener oziroma strokovni team, ki je najbolj
zaslužen za uspeh športnika, plaketo OKS-ZŠZ in sicer:
Za uspešno delo trenerjev:
- iz 1. in 2. točke 6. člena - zlato plaketo
- iz 3. točke 6. člena - srebrno plaketo
- iz 4. točke 6. člena - bronasto plaketo
Nacionalne panožne športne zveze so dolžne posredovati Odboru za vrhunski šport predloge
za podelitev priznanj, utemeljene z uradnimi rezultati tekmovanja, na katerem je športnik
dosegel medaljo.
Predlog za podelitev priznanj pripravi Odbor za vrhunski šport, za podelitev priznanj
športnikom invalidom pa ustrezni organ pri Zvezi za šport invalidov Slovenije.
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 Sloveniji. Predlog za odvzem priznanja pripravi Odbor za vrhunski šport
oziroma ustrezni organ pri Zvezi za šport invalidov Slovenije, sklep o odvzemu priznanja pa
sprejme IO.
Priznanja za dosežke športnikov invalidov so enaka ostalim priznanjem, imajo pa pripis »za
panogo športa invalidov«.
Priznanja iz 1. do 3. točke tega člena se podelijo na slovesni prireditvi OKS-ZŠZ, ostala
priznanja pa se podelijo v okviru regijskih prireditev oz. drugih prireditev OKS-ZŠZ in članic,
praviloma v roku 6 mesecev po končanem tekmovanju.

2.3. PLAKETA ORGANIZACIJE OKS-ZŠZ
7. člen
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.

2.4. DIPLOMA OKS-ZŠZ
8. člen
Delovno telo, ki deluje v okviru IO OKS-ZŠZ (odbor, SOA, marketinški svet, klub
pokroviteljev,…) lahko skladno s programom dela ob zaključku uspešno izvedenega projekta programa, podeli posamezniku ali organizaciji diplomo.
O podelitvi diplome odloča predsednik Komisije za priznanja na predlog predsednika
delovnega telesa, ki diplomo podeljuje. Diplomo podpišeta predsednik OKS-ZŠZ in predsednik
komisije za priznanja.
2.5. PRIZNANJA ZA PROSTOVOLJNO DELO V ŠPORTU
9. člen
Skladno s pravilnikom o nagradah in priznanjih, bo OKS-ZŠZ podelil priznanja tistim
posameznikom, organizacijam in projektom, ki so se v minulem letu najbolj izkazali na
področju prostovoljnega dela, organiziranja prostovoljnega dela in izvajanja prostovoljnega
dela v športnem okolju.
Pravilnik omogoča tudi podelitev najvišjega priznanja prostovoljcu posamezniku za življenjski
opus na področju športa.
NAMEN:
Promocija organiziranega prostovoljnega dela in predvsem promocija tistega prostovoljnega
dela, ki ponavadi zaradi svoje specifičnosti ali anonimnosti ne more doseči javnosti.
Pohvaliti in vzpodbuditi prostovoljno delo v vsaki organizaciji.
Izraziti pohvalo in priznanje ter spoštovanje vrednosti dela prostovoljcev v športnih okoljih.
KATEGORIJE:
- Naj športna organizacija
-

Naj prostovoljec/ka v športni organizaciji

-

Naj projekt

PRIZNANJA:
1) Prostovoljska plamenica
2) Prostovoljska častna listina OKS-ZŠZ
3) Prostovoljska plaketa

PROSTOVOLJSKA PLAMENICA oblikovno - motivno spominja na Olimpijsko plamenico
le, da je manjših dimenzij ter s pisno oznako Prostovoljska plamenica. Podeli se jo športni
organizaciji, ki je po razpisnih kriterijih tega pravilnika najuspešnejša.
Prostovoljska plamenica se lahko podeli tudi prostovoljcu/ki za življenjsko delo na področju
športa.
PROSTOVOLJSKA ČASTNA LISTINA OKS-ZŠZ, ki ponazarja vnemo posameznih
prostovoljcev, v svojih prizadevanjih na področju športa (ali pa možnost, da je ozadje listine
izraženo z motivom prostovoljske plamenice). Podeli se jo posamezniku, ki je po razpisnih
kriterijih tega pravilnika najprimernejši.

PROSTOVOLJSKA PLAKETA je plaketa, ki ima med drugim v miniaturi vgravirano tako
Prostovoljsko plamenico, saj je namenjeno najuspešnejšemu prostovoljskemu projektu, ki mora
kot tak združevati tako organizacijo kot celoto, kot tudi posamezne prostovoljce. Podeli se jo
prostovoljskemu projektu na področju športa, ki je po razpisnih kriterijih tega pravilnika
najuspešnejši.
Za vsa priznanja na področju prostovoljnega dela v športnih okoljih velja, da se letno praviloma
podeli po eno priznanje za vsako od spodaj naštetih kategorij in le izjemoma največ do 3
priznanja za posamezno kategorijo.
Enako priznanje, pod enakimi pogoji, lahko prejmejo slovenski zamejski športniki. Priznanja
se jim podelijo praviloma v okviru njihove matične športne organizacije.
Priznanja za prostovoljno delo v športnih okoljih se podeljuje le organizacijam, oz
posameznikom, ki so preko nacionalnih panožnih športnih zvez, vključene v OKS-ZŠZ.
POGOJI ZA SODELOVANJE:
NAJ ORGANIZACIJA
-

Predlagatelj je lahko posameznik, neformalna skupina, športno društvo, športni klub,
športna zveza ali druga javna ali zasebna institucija;

-

Prijavijo se lahko organizacije, pri katerih je prostovoljno delo bistveno prispevalo k
uspešni izvedbi njihove osnovne ali dopolnilne dejavnosti, nikakor pa ne sme opravljeno
prostovoljno delo služiti v dobičkonosne namene organizacije;

-

Predlagatelj mora izpolniti uradni obrazec - prijavnico, ki jo lahko najde na spletni strani
OKS-ZŠZ, skupaj z ostalimi razpisnimi pogoji.

NAJ PROSTOVOLJKA – NAJ PROSTOVOLJEC
-

Predlagatelj je lahko posameznik, neformalna skupina, športno društvo, športni klub,
nacionalna panožna zveza, športna zveza ali druga javna ali zasebna institucija;

-

Prostovoljec/ka za svoje delo ne sme biti plačan/a (ne po tržnih uzancah) oz. ne zaposlen/a
za izvajanje dejavnosti, za katere se ga/jo prijavlja na razpis;

-

Prostovoljec/ka naj bi bil s kandidaturo seznanjen;

-

Predlagatelj mora izpolniti uradni obrazec - prijavnico, ki jo lahko najde na spletni strani
OKS-ZŠZ, skupaj z ostalimi razpisnimi pogoji.

NAJ PROSTOVOLJSKI PROJEKT
-

Predlagatelj je lahko posameznik, neformalna skupina, športno društvo, športni klub,
športna zveza ali druga javna ali zasebna institucija;

-

Prijavijo se lahko projekti, pri katerih je prostovoljno delo bistveno prispevalo k izpeljavi
oziroma njihovi kakovosti (ni pa nujno, da so bili v celoti izveden s prostovoljnim delom)

-

Projekt se je moral zaključiti v letu kandidature, četudi se je začel pred tem;

-

Predlagatelj mora izpolniti uradni obrazec - prijavnico, ki jo lahko najde na spletni strani
OKS-ZŠZ, skupaj z ostalimi razpisnimi pogoji.

PRIZNANJE ZA ŽIVLJENJSKO PROSTOVOLJSKO DELO V ŠPORTU
-

Podeli se priznanje »Prostovoljska plamenica«

-

Predlagatelj je lahko posameznik, neformalna skupina, športno društvo, športni klub,
športna zveza ali druga javna ali zasebna institucija;

-

Priznanje prejmejo športni delavci za 20, 30 ali več letno uspešno prostovoljsko delo na
celostnem področju športa;

-

Posthumna podelitev se ne predvideva;

-

Predlagatelj mora izpolniti uradni obrazec - prijavnico, ki jo lahko najde na spletni strani
OKS-ZŠZ, skupaj z ostalimi razpisnimi pogoji.

KRITERIJI:
Sklep o podelitvi posameznih priznanj sprejme IO OKS-ZŠZ,

na predlog Komisije za

priznanja in nagrade OKS-ZŠZ. Kot kriterij odločanja bodo komisiji služili dosežki s področja
prostovoljstva izključno v športnih okoljih, s poudarkom na dosežkih, odgovornostih, trajanju
dela, uspehu in prizadevanjih. Strokovna komisija pa bo zaradi specifike področja razpisa, in

glede na težo vsake prijave, odločala posebej, na podlagi strokovnih kriterijev, ki jih bo po
potrebi prilagodila.
Odločitev komisije je dokončna.
PRIJAVA:
Prijava za razpis (Priloga št. 1) mora biti poslana na OKS-ZŠZ do datuma določenega s strani
Komisije za nagrade in priznanja OKS-ZŠZ in javno objavljenega na spletnih straneh OKSZŠZ. Velja slovenski poštni žig s tem datumom in oznako na kuverti "NE ODPIRAJ – JAVNI
NATEČAJ ZA NAGRADE ZA PROSTOVOLJNO DELO V ŠPORTNIH OKOLJIH".
Obravnava se obdobje koledarskega leta, oziroma posameznih dolgoletnih obdobjih.
Priporoča se podelitev priznanj prostovoljcev v mesecu decembru (5. december – svetovni dan
prostovoljstva).

2.6. PISNO PRIZNANJE OKS-ZŠZ IN ZAHVALA OKS-ZŠZ
10. člen
Na predlog IO OKS–ZŠZ, predsednika OKS-ZŠZ, gen. sekretarja OKS-ZŠZ in predsednika
Komisije za priznanja in nagrade se lahko podeli pisno PRIZNANJE OKS–ZŠZ fizičnim in
pravnim osebam, ki so v partnerstvih z OKS-ZŠZ dosegli pomembne rezultate v dobrobit
organizacije OKS-ZŠZ in slovenskega športa.
ZAHVALA OKS–ZŠZ je v pisni obliki in se jo podeli fizičnim osebam in pravnim osebam
kot oblika pozornosti za dobro opravljeno akcijo ali aktivnost.
Predlagatelji so poleg vodstva OKS-ZŠZ lahko tudi predstojniki posameznih sektorjev OKSZŠZ.
2.7. ČASTNI NASLOV OKS-ZŠZ
11. člen
Na predlog IO OKS–ZŠZ lahko skupščina OKS–ZŠZ podeli naslov posameznici ali
posamezniku:
-

ČASTNI ČLAN OKS–ZŠZ

Naslov lahko prejmejo:
a) Dolgoletni aktivni in uspešni člani organov OKS–ZŠZ – častni član
b) Zaslužni športniki in športni strokovnjaki – častni član

-

ČASTNI PREDSEDNIK OKS–ZŠZ

Predsednik OKS–ZŠZ – častni predsednik, ki je z delom izjemno prispeval k razvoju OKSZŠZ
Listina častnega naslova vsebuje simbolno olimpijsko kompozicijo s tekstualno predlogo za
posameznika/co.
Podelitev se opravi na skupščini OKS–ZŠZ ali na drugi svečanosti OKS–ZŠZ.

3. NAGRADE OKS–ZŠZ
12. člen
Športnice, športniki in trenerji olimpijskih športnih panog lahko prejmejo za vrhunske športne
dosežke v absolutnih članskih kategorijah denarno nagrado. V ostalih primerih lahko športniki
za dosežke, opredeljene v 3. členu tega pravilnika, prejmejo denarno nagrado po predlogu
Odbora za vrhunski šport in sklepu IO OKS-ZŠZ. Nagrade niso namenjene za dosežke, ki jih
dosegajo na velikih mednarodnih tekmovanjih športniki in športnice posebnih socialnih,
stanovskih, starostnih, humanitarnih in drugih grupacij.
Pravico do nagrade izgubi športnica, športnik oziroma trener, ki je sicer dosegel, oziroma je
zaslužen za vrhunski športni dosežek, a je zaradi kršenja etičnih ali moralnih norm škodoval
ugledu športa v Sloveniji.
13. člen
Sredstva za nagrade, ki se dodeljujejo za vrhunske športne dosežke zagotavlja OKS-ZŠZ iz
marketinške dejavnosti in drugih virov.
Višina polne nagrade se določi z indeksom 100 in jo določi IO OKS-ZŠZ za vsako leto na
začetku leta. Višina ostalih nagrad se določi z naslednjo preglednico razmerij:

I.

osvojeno mesto
II.
III.
IV.

Olimpijske igre

100

85

70

60

Svetovna prvenstva

85

70

55

40

Evropska prvenstva

70

50

40

V.
50

Preglednica velja za športne panoge oziroma discipline, ki so redno na programu olimpijskih
iger.

14. člen

Športnik za svoj dosežek v posamični konkurenci prejme 100% zneska navedenega v tabeli
13. člena.
15. člen
V ekipah, v katerih nastopata dva športnika/ci (par, dvojica), se zmanjša nagrada posameznika
iz te ekipe za 20% glede na višino nagrade, ki bi jo za tako uvrstitev prejel športnik v posamični
konkurenci.
16. člen
V ekipah, ki štejejo tri ali več športnikov (npr. namizni tenis ekipno, četverec v veslanju ipd.)
se zmanjša nagrada posamezniku glede na enako posamično uvrstitev na enakem tekmovanju
za 50%.
Določila tega člena veljajo tudi za dosežke v kolektivih športnih igrah.
17. člen
Trenerji oziroma strokovni ekipe, ki so najbolj zaslužni za dosežke športnikov, imajo pravico
do denarne nagrade v višini 80 % zneska iz preglednice, do katerega je upravičen športnik/ca
posameznik/ca. Nagrado prejme le za en, najvišji dosežek, enega ali več športnikov.
Predlog nagrade pripravi odbor za vrhunski šport, sprejme pa ga IO OKS-ZŠZ.
18. člen
V sodelovanju s sponzorji OKS-ZŠZ, so nagrade športnikom lahko tudi materialne.

9. KONČNE DOLOČBE
19. 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 Odbora za vrhunski šport.
20. člen
Za izplačilo nagrad za dosežene uvrstitve na olimpijskih igrah se lahko namesto 13. člena tega
pravilnika o višini nagrade upoštevajo konkretne pogodbe, sklenjene med športniki in OKSZŠZ.

21. člen
Grafično podobo vseh vrst priznanj OKS-ZŠZ določi IO OKS-ZŠZ in je sestavni del CGP OKSZŠZ. Grafične oblike priznanj so opisane v prilogi (Priloga št. 2), ki je sestavni del pravilnika
(vzorčna kolekcija).
22. člen
O morebitnih spornih primerih odloča IO OKS-ZŠZ.
23. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko ga sprejme IO OKS-ZŠZ.

Predsednik OKS-ZŠZ:
dr. Janez Kocjančič

Priloga št. 1

Komisija za priznanja in nagrade OKS–ZŠZ
E: info@olympic.si

KANDIDATURA
ZA PRIZNANJA ZA PROSTOVOLJNO DELO V ŠPORTNIH OKOLJIH

Predlog za leto 20..
PREDLAGATELJ
NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
ODGOVORNA OSEBA
TELEFON
E-mail:
- Naj prostovoljka /prostovoljec
- Naj športna organizacija
VRSTA
PRIZNANJA
- Naj projekt v športu
- Priznanje za življenjsko delo prostovoljca/ke v športu
PODATKI O
KANDIDATU

Ime, priimek:
Naslov:
Rojstni podatki:

Kratka obrazložitev:

Kraj:

Datum:
Žig:

Ime in podpis odgovorne osebe:

Priloga št. 2
Kazalo: GRAFIČNE OBLIKE – PREDLOGE VSEH PRIZNANJ OKS-ZŠZ

ČASTNA LISTINA OKS-ZŠZ
OLIMPIJSKA PLAMENICA
STATUA OKS-ZŠZ – VELIKA
STATUA OKS-ZŠZ – MALA
PLAKETA OKS-ZŠZ (ZLATA, SREBRNA, BRONASTA)
ZNAK OKS-ZŠZ (ZLATI, SREBRNI, BRONASTI)
PLAKETA ORGANIZACIJE OKS-ZŠZ
DIPLOMA OKS-ZŠZ
PROSTOVOLJSKA PLAMENICA
PROSTOVOLJSKA ČASTNA LISTINA OKS-ZŠZ
PROSTOVOLJSKA PLAKETA OKS-ZŠZ
PISNO PRIZNANJE OKS-ZŠZ
ZAHVALA OKS-ZŠZ
ČASTNI NASLOV OKS-ZŠZ

Predloge listin – priznanj za člane ekip:
LISTINO Z GRAFIČNO KOPIJO - PODOBO PRIZNANJA prejmejo člani ekip, ki
dobijo po pravilniku pripadajoče priznanje:
- Olimpijska plamenica
- Velika statua
- Mala statua
- Zlati znak
- Srebrni znak
- Bronasti znak
Člani ekip športnih disciplin invalidov tudi prejmejo grafično kopijo - podobo priznanja
skladno s pravilnikom (na standardni grafični podobi pa je potrebno umestiti pripis »naziv
konkretne panoge športa invalidov«).
Praviloma skrbnik celostne podobe priznanj poskrbi za vzorčno kolekcijo.
Spremembe in dopolnitve kolekcije priznanj sprejema IO OKS-ZŠZ.

