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PRAVILNIK O PODELJEVANJU ŠPORTNIH PRIZNANJ OBČINE LOGATEC 
 

 
1. člen 

Ta pravilnik določa vrste priznanj, pogoje in postopek za podeljevanje športnih priznanj Občine 
Logatec. 

2. člen 
Športna zveza Logatec vsakoletno podeli športnicam in športnikom, na predlog subjektov, ki so 
opredeljeni v 4. členu pravilnika, naslednja priznanja: 

- zlato plaketo občine Logatec prejme športnik ali športnica, ki doseže kriterije opredeljene 
v 7. členu pravilnika, 
- srebrno plaketo občine Logatec prejme športnik ali športnica, ki doseže kriterije 
opredeljene v 8. členu pravilnika, 
- bronasto plaketo občine Logatec prejme športnik ali športnica, ki doseže kriterije 
opredeljene v 9. členu pravilnika, 
- pohvalo za perspektivnega športnika, prejme športnik ali športnica, ki doseže kriterije 
opredeljene v 11. členu pravilnika, 
- posebno priznanje za športne delavce, športna društva, klube, organizacije, ekipe in 
  trenerje je podrobneje opredeljeno v 12. členu pravilnika, 
- posebno priznanje za izredne dosežke na rekreativnem področju, podrobneje opisuje 13. 
člen pravilnika, 
- posebno priznanje za življenjsko delo na področju športa, podrobneje opisuje 14. člen 
pravilnika, 
- posebno priznanje klubom, društvom ob jubileju, opisuje 15. člen pravilnika, 
- zlata značka občine Logatec za naziv športnik ali športnica leta, se podeli po pravilih, ki jih 
opredeljuje 16. člen pravilnika. 

3. člen 
IO Športne zveze Logatec za potrebe ocene predlogov za priznanja iz 2. člena pravilnika in 
pripravo predlogov za IO Športne zveze Logatec imenuje Komisijo za podelitev športnih 
priznanj Občine Logatec (v nadaljevanju Komisija) izmed svojih članov. Komisija šteje 5 članov. 
Mandat traja 4 leta in sovpada z mandatom izvršnega odbora. 
Komisija zbere predloge za priznanja, jih oceni, ter pripravi predlog podelitve Športnih priznanj 
in ga posreduje IO Športne zveze Logatec v potrditev. 
 
 
 



 

4. člen 
Predlog z dokazili se odda na predpisanem obrazcu, ki je predpisan s strani Športne zveze 
Logatec in sestavni del razpisa. 
Kandidate za priznanja lahko predlagajo: 

• organizacija članica Športne zveze Logatec, 

• člani Izvršnega odbora Športne zveze Logatec, 

• župan občine Logatec,  

• odbor občinskega sveta za družbene dejavnosti. 

• organizacija, ki delujejo na področju športa v drugi občini 
Komisija ne obravnava nepopolnih predlogov oziroma predlogov, ki ne bodo na predpisanih 
obrazcih in oddanih v predpisanem roku. 
 

5. člen 
Priznanja, ki jih podeljuje Športna zveza lahko pridobijo društva, klubi, organizacije, trenerji, 
športnice in športniki v individualnih športih, pa tudi ekipe ali posamezniki v kolektivnih 
športih, trenerji ter delavci v športu in klubih.  
 

6. člen 
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati društva, klubi, trenerji,  športniki za pridobitev priznanj, ki so 
navedeni v 2. členu, so naslednji: 

- športnik mora biti državljan/ka Republike Slovenije, 
- je občan/ka občine Logatec in tekmuje za društvo, klub s sedežem v občini Logatec 
- je lahko občan/ka druge občine v Sloveniji, vendar mora tekmovati ali delovati za 

klub, društvo s sedežem v občini Logatec. 
- je občan/ka občine Logatec, ki tekmuje za društvo ali klub v Republiki Sloveniji ali izven 

nje. 
 

7. člen 
Zlato plaketo Občine Logatec za vrhunske rezultate prejme športnica ali športnik, ki je v 
preteklem letu dosegla ali dosegel naslednje kriterije: 

- za vidne dosežke in nastope na največjih tekmovanjih: 
1. OI in SP do 16. mesta, tudi kot člani reprezentance Slovenije 
2. SI do 8.mesta 
3. kolajne v skupnih razvrstitvah tekmovanj za evropski in svetovni pokal (olimpijske 

panoge), kjer sodeluje vsaj 8 iz 4 držav 
- za uvrstitve do 5. mesta na SP in EP ter skupnem seštevku evropskih in svetovnih 

pokalih, v neolimpijskih disciplinah 
- za osvojene kolajne v kategoriji U-23, U-21 ter mladinski kategoriji na EP, SP, OI mladih, 

EYOF -  v olimpijskih športih in disciplinah, 
- za osvojeni ekipni državni naslov ali pokalno lovoriko ter uspešne nastope v evropskih 

pokalih, 
V primeru, da nihče od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje pogojev se zlato plaketo ne podeli. 
 



 

 
8. člen 

Srebrno plaketo Občine Logatec za vrhunske rezultate prejme športnica ali športnik, ki je v 
preteklem letu  dosegla ali dosegel naslednje kriterije: 

- za boljše nastope v članskih reprezentancah na uradnih mednarodnih tekmovanjih- 
olimpijski in neolimpijski športi (SP, EP, SI, svetovni, evropski pokali...),  

- za osvojeno 1. mesto na absolutnem državnem prvenstvu  v olimpijskih športih, 
- za državni naslov na absolutnem prvenstvu v neolimpijskih športih in disciplinah, 
- za osvojeno 2.-3. mesto – EKIPE – v absolutni konkurenci v ligaških tekmovanjih, 
- za vidne reprezentančne dosežke v kategoriji mladinci, ml. mladinci na največjih  

mednarodnih prvenstvih in OI mladih, SP, EP, EYOF, ... 
V primeru, da nihče od prijavljenih  kandidatov  ne izpolnjuje pogoje, se plaketa ne podeli. 

9. člen 
Bronasto plaketo Občine Logatec prejmejo veterani, invalidi ter mlajše kategorije do 15 let, ki 
so v preteklem letu dosegli naslednje kriterije: 

- za nastope v članskih reprezentancah na uradnih mednarodnih tekmovanjih –  
olimpijski in neolimpijski športi - (SP, EP, svetovni, evropski pokali...), 

- za osvojeno 2. mesto (najmanj 5 uvrščenih tekmovalcev) oz. 3. mesto (najmanj 7 
uvrščenih tekmovalcev) na absolutnem državnem prvenstvu (posamezniki) v 
olimpijskih športih, 

- za osvojeni naslov državnega prvaka v absolutni kategoriji: dvoransko – zimsko 
prvenstvo (atletika), pokalno prvenstvo, DP mlajši člani-ce, drugo…, 

- za osvojeni državni naslov v ekipnih športih (za kat. mladinci, kadeti, dečki) – v ligaških 
tekmovanjih, 

- za boljše reprezentančne dosežke v kategoriji mladinci, ml. mladinci, dečki ali deklice 
na največjih  mednarodnih prvenstvih in OI mladih, SP, EP, EYOF... 

V primeru, da nihče od prijavljenih  kandidatov  ne izpolnjuje pogoje, se plaketa ne podeli. 
 

10. člen 
Športnik, ki je v istem letu dosegel več vrhunskih rezultatov ali uvrstitev za katere je po kriterijih 
upravičen do priznanja, prejme le-to za najvišjo uvrstitev. 
 

11. člen 
Pohvalo za perspektivne športnike se podeljuje na predlog društva ali kluba, športnikom, ki so 
perspektiva v športu in so potencialni kandidati za najvišje naslove v športu. Društvo ali klub 
lahko predlaga največ štiri tekmovalce ali tekmovalke. Društvo ali klub lahko predlaga 
tekmovalko ali tekmovalca samo enkrat v svoji kategoriji.  
 
 

12. člen 
Posebno priznanje se podeli športnemu delavcu ali delavki, društvu, klubu, organizaciji, ekipi 
in trenerju, ki delujejo v športu že najmanj 8 let in so s svojim delom v minulem obdobju 
prispevali za dobrobit športa. 



 

 
 

13. člen 
Posebno priznanje za izredne dosežke na rekreativnem področju dobi športnik ali športni 
delavec, ki dosega vidne rezultate na rekreativnem področju. 
 
 

14. člen 
Posebno priznanje za življenjsko delo na področju športa, se dodeli športnemu delavcu, ki je v 
svojem življenju  vidno prispeval za napredek športa v Logatcu. 
 

15. člen 
Posebno priznanje klubom, društvom se podeli ob jubileju 10, 20, 30  in več let aktivnega 
delovanja Vsako priznanje se podeli enkrat (okrogle obletnice). 
Priznanja so: 

- zlato priznanje nad 50 let 
- srebrno priznanje od 26 - 49 let  
- bronasto priznanje od 10 - 25 let  
 
 

16. člen 
Prejemnika Zlate značke za naziv športnik in športnica leta občine Logatec se izbere izmed 
kandidatov, ki so prejeli zlato plaketo občine Logatec in sicer po točkovniku in kriterijih, ki jih 
je sprejel IO ŠZ Logatec. 
 
 

17. člen 
Zlata, srebrna in bronasta plaketa vsebuje grb Občine Logatec v zlati, srebrni in bronasti barvi. 
Obliko plakete predlaga Komisija in jo potrdi IO Športne zveze Logatec. V sklopu plakete mora 
biti posvetilo oziroma opredelitev, zakaj je bila posamezna plaketa podeljena.  
 
 

18. člen 
Priznanja iz 2. člena se podeljujejo na vsakoletni prireditvi Športnik Občine Logatec, ki jo 
organizira Športna zveza Logatec, pod pokroviteljstvom Občine Logatec. 
 
 
 
Predsednica komisije:                                                                                    Predsednik ŠZ Logatec:                    
Jelka L.Kožman                                                                                                Klemen Trpin 
 

 
 


