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Na podlagi 9. člena Statuta Športne zveze Ruše je Skupščina Športne zveze Ruše na seji, dne 20. marca 

2018 sprejela  
 

P R A V I L N I K 

O DODELJEVANJU PRIZNANJ ŠPORTNE ZVEZE RUŠE 
 

1. člen 
 

(1) V Občini Ruše Športna zveza Ruše (v nadaljevanju: ŠZR) vsako leto organizira izbor najuspešnejših 
posameznikov in športnih ekip na področju športa za preteklo leto.  

(2) O razpisu so obveščena vsa športna društva, ki so članice ŠZR. Razpis je objavljen na spletni strani 

ŠZR. 
 

2. člen 
 

(1) Kandidate za priznanja lahko predlagajo vsi občani občine Ruše in športna društva v občini Ruše. 

(2) Predlagani kandidati morajo biti: 

• športniki/športnice, športne ekipe in športne delavke/delavci, ki tekmujejo ali delujejo v 
športnih društvih z domicilom v občini Ruše,  

• športniki/športnice s stalnim bivališčem v občini Ruše, ki tekmujejo v športnih društvih z 

domicilom izven občine Ruše. 
 

3. člen 
(1) Predlaga se lahko priznanje za: 

• najboljšega športnika, športnico, 

• najboljšo športno ekipo v moški in ženski konkurenci, 

• posebne dosežke športnih ekip ali posameznikov, 

• perspektivne športnike in športnice, 

• uspešno in zaslužno oz. življenjsko delo športnih delavcev, 

• jubileje športnih društev, 

• fair play, 

• prostovoljno delo posameznika ali društva v športu ter 

• življenjsko prostovoljno delo posameznika ali društva v športu. 

(2) Predlog mora vsebovati naslednje podatke: 

• osnovni podatki predlagatelja, 

• predlagano priznanje, 

• osnovni podatki kandidata (ime, priimek, letnica rojstva, klub/društvo), 

• utemeljitev in ustrezna dokumentacija o doseženih rezultatih, uspehih, delu ali jubileju. 

(3) Predlogi se nanašajo na rezultate, dosežene v obdobju zadnjega koledarskega leta.  
 

4. člen 
 

Kandidati za priznanja, navedeni v prvi in drugi alineji 3. odstavka 2. člena, morajo  tekmovati v članski, 
izjemoma mladinski, konkurenci  in hkrati izpolnjevati enega od naslednji kriterijev: 

• uvrstitev na olimpijske igre, svetovno prvenstvo ali evropsko prvenstvo, 

• uvrstitev na svetovnem ali evropskem pokalu, 

• vidna uvrstitev na mednarodnem turnirju, 

• vidna uvrstitev na državnem prvenstvu, 

• sodelovanje v državni reprezentanci, 

• izjemen dosežek v mednarodnem ali državnem merilu ali drug izjemen športni dosežek. 

 

5. člen 
 

(1)  Naziv »Športnik in športnica leta« Občine Ruše se podeljuje posamezni športnici in športniku, ki 
sta v preteklem letu v članski konkurenci dosegla največje in najvidnejše športne rezultate in uspehe.  

(2)  Tako pri izboru za najboljšega športnika/športnico, kot pri izboru za najboljšo ekipo, se praviloma 

razglasi širši izbor treh najboljših, med njimi pa se določi dobitnika nagrade za najboljšega športnika 
ali športnico in za moško ali žensko ekipo. 

(3)  Ekipe, ki izhajajo iz olimpijskih športnih panog, imajo prednost pred ekipami iz neolimpijskih športnih 
panog. 
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(4)  Prvouvrščenim v vseh kategorijah se podelijo pokali, ki se podelijo tudi drugo in tretje uvrščenim. 

 
6. člen 

 

(1) Naziv »Najuspešnejši športnik in športnica na področju športa invalidov« Občine Ruše se 
podeljuje posamezni športnici in športniku, ki sta v preteklem letu v članski konkurenci dosegla 

največje in najvidnejše športne rezultate in uspehe.  
(2) Tako pri izboru za najboljšega športnika/športnico, kot pri izboru za najboljšo ekipo, se praviloma 

razglasi širši izbor treh najboljših, med njimi pa se določi dobitnika nagrade za najboljšega športnika 
ali športnico in za moško ali žensko ekipo. 

(3) Ekipe, ki izhajajo iz olimpijskih športnih panog, imajo prednost pred ekipami iz neolimpijskih športnih 

panog. 
(4) Prvouvrščenim v vseh kategorijah se podelijo pokali, ki se podelijo tudi drugo in tretje uvrščenim. 

 
7. člen 

 

(1) Posebna priznanja za »športne dosežke« se lahko podelijo tistim posameznikom in ekipam, ki so 
dosegli v preteklem letu izjemne uspehe na športnem področju. 

 
 Med izjemne uspehe v kolektivnih športnih panogah sodijo: 

• uvrstitev v 1. oz. 2. slovensko ligo (če ta ni razdeljena na več kot dva dela), če v tej ligi 

nastopa vsaj 8 ekip, 
 

Med izjemne uspehe v individualnih športnih panogah sodijo: 

• uvrstitev med prve tri na državnih ali med prvih pet na mednarodnih tekmovanjih v posamični 

konkurenci, 

• uvrstitev v državno reprezentanco, 

• izjemni športni dosežki (rekordi v državnem merilu), 

• pridobitev kategorizacije OKS-ZŠZ. 
 

(2) Podeli se lahko več priznanj v obliki posebnih pokalov. 
 

8. člen 

 
(1) Naziv »perspektivni športnik/športnica« se podeli tistim posameznikom do 16. leta starosti, ki v 

določenem posamičnem ali kolektivnem športu še posebej izstopajo in s svojimi rezultati in delom 
dvigujejo raven športa v občini. Posamezno športno društvo lahko predlaga največ tri perspektivne 

športnike.  
(2) Priznanje za perspektivnega športnika se lahko podeli kandidatu le enkrat v karieri. 

(3) Podelijo se posebni pokali. 

 
9. člen 

 
(1) Priznanje »zaslužnim delavcem« v športu se podeljuje športnim delavcem za izjemno strokovno, 

trenersko, organizacijsko ter življenjsko delo v športu. Običajno se podeli eno priznanje v tekočem 

letu, izjemoma pa tudi več. Kandidati morajo delovati na navedenih področjih najmanj 30 let. 
(2) Zaslužni športni delavec lahko prejme priznanje le enkrat v karieri. 

(3) Podeli se posebna spominska plaketa.  
 

10. člen 

 
(1) Priznanje se podeljuje tudi ob »Jubileju športnega društva ali športne organizacije«, ki v 

daljšem časovnem obdobju prispeva s svojim delom ali športnimi rezultati k razvoju in popularizaciji 
športa  v Občini Ruše. 

(2) Priznanja ob jubilejih so naslednja: 

• za 20, 30, 40 letnico obstoja – bronasta plaketa 

• za 50, 60 letnico obstoja – srebrna plaketa 

• za 70- letnico obstoja ali več – zlata plaketa. 
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11. člen 

 
(1) Priznanje za »FAIR PLAY« se podeljuje posameznikom in športnim ekipam, ki jim je panožna 

strokovna zveza v posamezni tekmovalni sezoni priznala status najboljše uvrstitve za fair play. 

(2) Podeli se posebno plaketo. 
 

11.a člen 
 

(1) Priznanje za »prostovoljno delo v športu« se podeljuje društvom (članicam ŠZR) ter njihovim 
posameznim članom, ki so se v preteklem letu najbolj izkazali na področju prostovoljnega dela, 

organiziranja prostovoljnega dela in izvajanja prostovoljnega dela v športnem okolju.  

(2) Podeli se posebno plaketo. 
 

11.b člen 
 

(1) Priznanje za »življenjsko prostovoljno delo v športu« se podeljuje društvom  (članicam ŠZR) ter 

njihovim posameznim članom, ki so se v preteklem obdobju najbolj izkazali na področju 
prostovoljnega dela na celostnem področju športa. 

(2) Priznanje se podeli za 20, 30 ali več- letno uspešno prostovoljno delo. 
(3) Podeli se posebno plaketo. 

 
12.  člen 

 

(1) Prispele predloge obravnava tri (3) članska komisijo,ki jo imenuje upravni odbor ŠZR.  
(2) Komisija posreduje vse prejete predloge upravnemu odboru ŠZR. 

(3) Upravni odbor odloči o dobitnikih priznanj. Odločitev upravnega odbora je dokončna in ni možno 
uveljavljati pritožb. 

 

13. člen 
 

Priznanja se dobitnikom podelijo na seji skupščine ŠZR ali ob priložnosti, ki jo določi upravni odbor ŠZR. 
 

14. člen 

 
Podatki o dodelitvi priznanj se objavijo v zapisniku seje upravnega odbora, na oglasni deski ŠZR, na 

spletni strani ŠZR ter v medijih. 
 

15. člen 
 

(1) Ta pravilnik stopi v veljavnost naslednji dan po sprejetju na Skupščini ŠZR. 

(2) Za dnem potrditve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodelitvi priznanj, sprejet na Skupščini 
ŠZR, dne 27. februarja 2015. 

 
 

 

V Rušah, dne 20. marca 2018 
 

 
                                                              Predsednik ŠZR: 

            Matjaž Vodušek 


