
PRAVILNIK O PODELJEVANJU PRIZNANJI ŠPORTNE ZVEZE 
LJUBLJANE 

ŠPORTNIKOM, ŠPORTNIKOM INVALIDOM, NJIHOVIM TRENERJEM IN ŠPORTNIM 
EKIPAM ZA VRHUNSKE ŠPORTNE DOSEŽKE 

1. člen 

Pravilnik o priznanjih Športne zveze Ljubljane ureja in določa:  

• Pogoje, ki jih mora izpolnjevati športnca oz. športnik kandidatka-kandidat za priznanja 

• Pogoje, ki jih mora izpolnjevati športna ekipa, kandidatka za priznanja 

• Vrste priznanj in kategorije v katerih se podeljujejo priznanja 

• Način dela komisije in postopek odločanja o podelitvi priznanja 

• Obdobje za katerega se podeljuje priznanja 

 

2. člen  

Listo kandidatov za priznanja Športne zveze Ljubljane pripravi Komisija za nagrade in priznanja Športne zveze 

Ljubljane (ŠZL)  na osnovi rezultatov, ki so doseženi na uradnih tekmovanjih v obdobju med 15. 12. 

preteklega leta in 15. 12. tekočega leta. Podatke o doseženih rezultatih komisija pridobi od Olimpijskega 

komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ).  

Kandidate lahko predlagajo tudi klubi, društva in športne organizacije članice Športne zveze Ljubljane in  

organi Športne zveze Ljubljane. 

Predlogi morajo biti skladni s pozivom in oddani v roku, ki ga za predložitev določi Izvršni odbor Športne 

zveze Ljubljane (IO ŠZL).   

3. člen  

Komisija za nagrade in priznanja sestavlja na predlog ŠZL 5 članov in sicer: 1 predstavnik ŠZL, ki je obenem 

tudi predsednik komisije, 1 predstavnik individualnih športov, 1 predstavnik ekipnih športov, 1 predstavnik 

Mestne občine Ljubljane (MOL) in 1 predstavnik strokovne službe ŠZL. 

4. člen  

Pravico do priznanja imajo športniki, športniki invalidi, trenerji in športne ekipe, ki izpolnjujejo sledeče 

pogoje:  

• Športniki v individualnih športnih panogah, ki so v času dosežka člani kluba ali društva, ki ima sedež v 

MOL, in so dosegli vrhunski športni rezultat 

• Športniki v parih in malih ekipah, ki so v času dosežka člani kluba ali društva, ki ima sedež v MOL, in 

so dosegli vrhunski športni rezultat 

• Športne ekipe, ki imajo v času dosežka sedež v MOL in so dosegle vrhunski športni rezultat 

• Športniki invalidi, ki so v času dosežka člani kluba ali društva, ki ima sedež v MOL, in so dosegli 

vrhunski športni rezultat 



• Posamezniki, člani športne ekipe s sedežem v MOL, ki so člani Slovenske državne reprezentance na 

velikih tekmovanjih in so z reprezentanco dosegli vrhunski športni rezultat 

• Trener športnice in športnika Ljubljane 

• So dosegli vrhunski rezultat,ki jih po kriterijih tega pravilnika skladno s točko 6. (individualni športi), s 

točko 7. (pari in male ekipe), točko 8. (kolektivni športi),  točko 9. (posamezniki v kolektivnih športih) 

ali točko 10. (športniki invalidi) kvalificira za pridobitev priznanja. 

• Za pridobitev priznanj pod točko 6. (individualni športi) in točko 7. (pari in male ekipe) morajo z 

rezultatoim tekmovalci izpolnjevati pogoj OKS-ZŠZ za pridobitev kategorizacije perspektivni, 

mednarodni, svetovni ali olimpijski razred.  

 

5. člen 

Športna zveza Ljubljane podeljuje priznanja: 

• najboljšim trem športnicam in najboljšim trem športnikom Ljubljane v individualnih športih 

• najboljši mladi športnici in najboljšemu mlademu športniku Ljubljane 

• najboljši ženski, moški, ali mešani mali ekipi oziroma paru 

• najboljši ženski in najboljši moški ekipi Ljubljane v kolektivnih športnih panogah 

• trenerju najboljše športnice Ljubljane in najboljšega športnika Ljubljane 

• športnicam in športnikom, članom Slovenske mladinske ali članske državne reprezentance v ekipnih 

športih, za vrhunske dosežke na Olimpijskih igrah, Svetovnih, Evropskih prvenstvih, Svetovnih igrah 

in Sredozemskih igrah. 

• Najuspešnejšim športnikom invalidom 

• Preostala priznanja v skladu s 4. členom tega pravilnika 

Odločitev o številu in vrsti priznanj, izmed predvidenih priznanj, za posamezno leto določi IO ŠZL na predlog 

Komisije za priznanja in nagrade ŠZL.  

6. člen 

V individualnih športnih panogah ŠZL podeljuje sledeča priznanja:  

• Najboljša športnica Ljubljane, 2. mesto na izboru športnice Ljubljane in 3. mesto na izboru športnice 

Ljubljane  

• Najboljši športnik Ljubljane, 2. mesto na izboru športnik Ljubljane in 3. mesto na izboru športnik 

Ljubljane  

• Najboljša mlada športnica Ljubljane (kandidati so tekmovalke, ki so imele v aktualnem letu pravico 

nastopa na tekmovanjih v konkurenci mladink v svoji športni panogi). 

• Najboljši mladi športnik Ljubljane (kandidati so tekmovalci, ki so imeli v aktualnem letu pravico 

nastopa na tekmovanjih v konkurenci mladincev v svoji športni panogi). 

• Priznanje za športne dosezke za preostale športnice in športniki, ki so osvojili rezultate v skladu s 4. 

členom pravilnika.  

 

 

 

 



Postopek za podeljevanje priznanj za dosežke v individualnih športnih panogah je sledeč:  

• Strokovna služba Športne zveze Ljubljane pripravi predlog športnic in športnikov, kandidatov za 

priznanje. Predlog se pripravi na osnovi rezultatov pridobljenih s strani OKS-ZŠZ in prispelih 

predlogov klubov.  

• Pogoj za pridobitev priznanja je uvrstitev do 10. mesta na Olimpijskih igrah, do 8. mesta na 

Svetovnem prvenstvu (mladinci, člani) in do 3. mesta na Evropskem prvenstvu (mladinci, člani), 

Svetovnih igrah, Sredozemskih igrah ali končni lestvici Svetovnega pokala (mladinci, člani).  

• Komisija za nagrade in priznanja na osnovi točkovanja potrdi predlog in določi vrstni red kandidatov 

za športnico in športnika leta in mlado športnico in športnika leta. 

• Kandidatna lista  za športnico in športnika leta in mlado športnico in mladega športnika leta 

praviloma vsebuje največ 8 kandidatov in je odvisna od uspešnosti športnikov 

• Za športnico in športnika leta in mlado športnico in mladega športnika leta se razpiše javno 

glasovanje o predlogu kandidatov.  

• Na osnovi predloga komisije in javnega glasovanja se potrdi izbor za športnico in športnika leta in 

mlado športnico in mladega športnika leta 

• Preostali kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za priznanja prejmejo Priznanje za športne dosežke  

Utež vrednosti ocene komisije in javnega glasovanja je sledeča:  

Kriterij količnik 

Ocena komisije 0,8 

Glasovanje klubov 0,1 

Glasovanje javnosti 0,1 

Komisija določi vrstni red na osnovi sledečih kriterijev:  

- Uvrstitev 

- Skupina v katero je razvrščena športna panoga po odloku MOL 

- Uvrstitev se vrednoti na osnovi sledečega točkovanja:  

INDIVIDUALNI ŠPORTI 
1. 

mesto 
2. 

mesto 
3. 

mesto 
4. 

mesto 
5. 

mesto 
6. 

mesto 
7. 

mesto 
8. 

mesto 
9. 

mesto 
10. 

mesto 

Olimpijske igre 100 80 69 55 50 45 40 35 25 20 

Svetovno prvenstvo 85 68 55 47 43 38 34 30 / / 

Svetovne igre 65 52 42 / / / / / / / 

Evropsko prvenstvo 65 52 42 / / / / / / / 

Svetovni pokal / 
svetovna lestvica / SI 

50 40 33 / / / / / / / 

Pri točkovanju se upošteva samo najboljši dosežek ali uvrstitev, tudi če je tekmovalec dosegel več vrhunskih 

rezultatov. 

Upoštevajo se samo Svetovne lestvice v Olimpijskih športih, ki jih OKS priznava za pridobitev kategorizacije.  



INDIVIDUALNI ŠPORTI  
mladinske kategorije 

1. 
mesto 

2. 
mesto 

3. 
mesto 

4. 
mesto 

5. 
mesto 

6. 
mesto 

7. 
mesto 

8. 
mesto 

Svetovno prvenstvo  - ML 55 44 37 30 28 25 22 19 

Evropsko prvenstvo – ML 45 36 29 / / / / / 

Svetovni pokal / svetovna lestvica- ML 55 44 37 / / / / / 

Pri točkovanju se upošteva samo najboljši dosežek ali uvrstitev, tudi če je tekmovalec dosegel več vrhunskih 

rezultatov. Če mladi tekmovalec doseže rezultat v članski konkurenci v skladu s kriteriji za naj 

športnico/športnika Ljubljane, se ta rezultat upošteva tudi v mladinski konkurenci. 

Pridobljene točke se nato množijo z utežjo skupine športov na sledeč način: 

Skupina v katero je uvrščena 
športna panoga v MOL 

količnik 

Prva skupina športov 1 

Druga skupina športov 0,5 

Tretja skupina  športov 0,3 

Javno glasovanje poteka preko spletne strani ŠZL. Obdobje javnega glasovanja sprejme IO ŠZL s sklepom. Po 

preteku glasovanja komisija pregleda prispele glasove in določi točke in končni vrstni red.   

Število glasov oz. točke, ki jih doseže tekmovalec z največ glasovi/točkami predstavlja 100 točk (100%). Ostali 

tekmovalci prejmejo toliko točk kolikor procentov glasov /točk najuspešnejšega tekmovalca so prejeli. Npr. 

če je prvi po množenju točk s količnikom dosegel 85 točk , je to 100% in mu določimo 100 točk-. Če je drugi 

nato dosegel 68 točk izračunamo kakšen procent je to – v tem primeru je to 80% in mu določimo 80 točk. 

Enako potem naredimo s številom glasov na javnem glasovanju – najboljši dobi 100% - 100 točk in naslednji 

toliko manj točk kolikor ima procentualno manj glasov. 

Na osnovi predloga komisije in na osnovi pravilnika IO ŠZL sprejme sklep o podelitvi priznanj. 

 

7. člen 

V kategoriji parov in malih ekip ŠZL podeljuje sledeča priznanja:  

• Najboljši par ali mala ekipa Ljubljane 

• Priznanje za športne dosezke za preostale pare in male ekipe, ki so osvojili rezultate v skladu s 4. 

členom pravilnika.  

 

Postopek za podeljevanje priznanj v kategoriji parov in malih ekip je sledeč:  



• Strokovna služba Športne zveze Ljubljane pripravi predlog parov in malih ekip, kandidatov za 

priznanje. Predlog pripravi na osnovi rezultatov pridobljenih s strani OKS-ZŠZ in prispelih predlogov.  

• Pogoj za pridobitev priznanja je uvrstitev do 10. mesta na Olimpijskih igrah, do 8. mesta na 

Svetovnem prvenstvu in do 3. mesta na Evropskem prvenstvu, Svetovnih igrah, Sredozemskih igrah 

ali končni lestvici Svetovnega pokala.  

• Komisija za nagrade in priznanja na osnovi točkovanja potrdi predlog in določi vrstni red kandidatov.  

• Kandidatna lista praviloma vsebuje največ 5 parov ali malih ekip in je odvisna od uspešnosti 

športnikov 

• Razpiše se javno glasovanje o predlogu kandidatov.  

• Na osnovi predloga komisije in javnega glasovanja se potrdi izbor športnic in športnikov.  

• Preostali kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za priznanja prejmejo Priznanje za športne dosežke 

Utež vrednosti ocene komisije in javnega glasovanja je sledeča:  

Kriterij količnik 

Ocena komisije 0,8 

Glasovanje klubov 0,1 

Glasovanje javnosti 0,1 

Komisija določi vrstni red na osnovi sledečih kriterijev:  

- Uvrstitev 

- Skupina v katero je razvrščena sportna panoga po odloku MOL 

- Uvrstitev se vrednoti na osnovi sledečega točkovanja:  

PARI ALI MALE EKIPE 
1. 

mesto 
2. 

mesto 
3. 

mesto 
4. 

mesto 
5. 

mesto 
6. 

mesto 
7. 

mesto 
8. 

mesto 
9. 

mesto 
10. 

mesto 

Olimpijske igre 100 80 69 55 50 45 40 35 25 20 

Svetovno prvenstvo 85 68 55 47 43 38 34 30 / / 

Svetovne igre 65 52 42 / / / / / / / 

Evropsko prvenstvo 65 52 42 / / / / / / / 

Svetovni pokal / 
svetovna lestvica /SI 

50 40 33 / / / / / / / 

Pri točkovanju se upošteva samo najboljši dosežek ali uvrstitev, tudi če so tekmovalci dosegli več vrhunskih 

rezultatov. 

Upoštevajo se samo Svetovne lestvice v Olimpijskih športih, ki jih OKS priznava za pridobitev kategorizacije.  

 

 

 



Pridobljene točke se nato množijo z utežjo skupine športov na sledeč način: 

Skupina v katero je uvrščena 
športna panoga v MOL 

količnik 

Prva skupina športov 1 

Druga skupina športov 0,5 

Tretja skupina  športov 0,3 

Javno glasovanje poteka preko spletne strani ŠZL. Obdobje javnega glasovanja sprejme IO ŠZL s sklepom. Po 

preteku glasovanja komisija pregleda prispele glasove in določi točke in končni vrstni red.   

Število glasov oz. točke, ki jih doseže tekmovalec z največ glasovi/točkami predstavlja 100 točk (100%). Ostali 

tekmovalci prejmejo toliko točk kolikor procentov glasov /točk najuspešnejšega tekmovalca so prejeli. Npr. 

če je prvi po množenju točk s količnikom dosegel 85 točk , je to 100% in mu določimo 100 točk-. Če je drugi 

nato dosegel 68 točk izračunamo kakšen procent je to – v tem primeru je to 80% in mu določimo 80 točk. 

Enako potem naredimo s številom glasov na javnem glasovanju – najboljši dobi 100% - 100 točk in naslednji 

toliko manj točk kolikor ima procentualno manj glasov. 

Na osnovi predloga komisije in na osnovi pravilnika IO ŠZL sprejme sklep o podelitvi priznanj. 

8. člen 

 

V kolektivnih športnih panogah ŠZL podeljuje sledeča priznanja:  

• Najboljša ženska ekipa Ljubljane 

• Najboljša moška ekipa Ljubljane 

Postopek za podeljevanje Priznanj za dosežke v kolektivnih športnih panogah je sledeč:  

• Strokovna služba Športne zveze Ljubljane pripravi predlog ekip, kandidatov za priznanje. Predlog 

pripravi na osnovi rezultatov pridobljenih s strani OKS-ZŠŽ in prispelih predlogov.  

• Komisija za nagrade in priznanja na osnovi točkovanja potrdi predlog in določi vrstni red kandidatov.  

• Kandidatna lista praviloma vsebuje največ 3 ekipe in je odvisna od uspešnosti ekip 

• Razpiše se javno glasovanje o predlogu kandidatov.  

• Na osnovi predloga komisije in javnega glasovanja se potrdi izbor ekip.  

Utež vrednosti ocene komisije in javnega glasovanja je sledeča:  

Kriterij količnik 

Ocen komisije 0,8 

Glasovanje klubov 0,1 

Glasovanje javnosti 0,1 



 

Komisija določi vrstni red na osnovi sledečih kriterijev:  

- Uvrstitev 

- Skupina v katero je razvrščena sportna panoga po odloku MOL 

Uvrstitev se vrednoti na osnovi sledečega točkovanja:  

EKIPNI ŠPORTI 1. mesto 2. mesto 3. mesto 4. mesto 5. – 8. mesto 9. – 16.  mesto 

Evropski pokal (liga 
prvakov) 

100 95 85 85 75 60 

Evropski pokal 
(2.evropska liga ) 

86 80 70 70 55  

Evropski pokal 
(3.evropska liga) 

71 65 55 55   

Ostale mednarodne 
najvišje panožne 

klubske lige (ABA liga, 
MEVZA, ICE HL, ...) 
v katerih nastopajo 

slovenske ekipe 

54 45 35 35   

Državno prvensto 46 36 26    

Pokal Slovenije 35 25     

Pri točkovanju se upošteva samo najboljši dosežek ali uvrstitev, tudi če je ekipa dosegla več vrhunskih 

rezultatov. 

Pridobljene točke se nato množijo z utežjo skupe športov na sledeč način: 

Skupina v katero je uvrščena 

športna panoga 
količnik 

1. Skupina športov 1 

2. Skupina športov 0,5 

3. Skupina športov 0,3 

Javno glasovanje poteka preko spletne strani ŠZL. Obdobje javnega glasovanja sprejme IO ŠZL s sklepom. Po 

preteku glasovanja komisija pregleda prispele glasove in določi točke in končni vrstni red.   

Na osnovi predloga komisije in na osnovi pravilnika IO ŠZL sprejme sklep o podelitvi priznanj. 

 

9. člen 

Športna zveza Ljubljane lahko podeli posebno priznanje ljubljanskim športnicam in športnikom, članom 

slovenske reprezentance v ekipnih športih, za vrhunske dosežke na Olimpijskih igrah, Svetovnih in Evropskih 

prvenstvih. Pogoji, ki jih morajo športniki izpolnjevati za posebno priznanje:  



• športnik je v času dosega rezultata član športnega kluba ali društva, ki ima sedež  MOL 

• športnik je kot član slovenske reprezentance dosegel še posebej vidno uvrstitev na Olimpijskih igrah, 

Svetovnem prvenstu, Evropskem prvenstvu ali drugem primerljivem tekmovanju.  

Sklep o podelitvi priznanja sprejme IO ŠZL na podlagi predloga, ki ga pripravo Komisija za priznanja in 

nagrade pri ŠZL.   

 

10. Člen 

Pogoji za podelitev nagrad športnikom invalidom. Nabor predlogov za posamezno leto pripravi Paraolimpijski 

komite SLO, ki iz nabora določi tudi najboljši rezultat. Imetnik tega rezultata je tudi Športnik invalid Ljubljane, 

če izpolnjuje pogoje določene v 4. členu 

11. Člen 

Športna zveza Ljubljane podeli priznanja trenerjem vrhunskih šporntikov. 

 

Nagrade prejmejo:  

• Trener najboljše športnice Ljubljane 

• Trener najboljšega športnika Ljubljane 

12. Člen 

Za športne dosežke, ki niso opredeljeni v tem pravilniku, pa so po svoji vrednosti z njimi primerljivi, lahko 

športniki, športniki invalidi in trenerji prejmejo posebna priznanja na osnovi predloga Komisije za priznanja 

ŠZL.  

Komisija za priznanja ŠZL lahko podeli posebna priznanja za Fair play.  

13. člen 

Predlog kandidatov za priznanja pripravi Komisija za nagrade in priznanja vsako leto najkasneje do 20.12. na 

osnovi rezultatov doseženih med 15.12. preteklega leta in 15.12. tekočega leta. Pri tem predlogu se 

upoštevajo tudi svetovne in evropske lestvice za tekoče leto.  

O predlogu kandidatov nato glasujejo klubi in društva člani ŠZLJ in zainteresirani posamezniki med 20.12. in 

15.1. Po zaključku glasovanja Komisija z nagrade in priznanja prirpavi končni seznam dobitnokov priznanj.  

Podelitev priznanj izvedeta ŠZL in MOL skupaj, ta poteka enkrat letno in sicer v začetku leta za dosežke v 

preteklem letu. Prireditev je javna, sklep o času, kraju in načinu slovesne podelitve sprejme IO ŠZL.  

14. člen 

Pravico do podelitve priznanj izgubi športnik oz. športnica, ekipa, trener ali drug posameznik, ki sicer 

izpolnjuje pogoje za pridobitev priznanja, a je zaradi kršenja pravil športa, pravil boja proti prepovedanim 



sredstvom v športu, zlorabe dopinga ali kršenja pravnih, etičnih ali moralnih norm škodovalj ugledu športa in 

Športne zveze Ljubljane. O tem odloča IO ŠZL.  

15. člen 

V primeru morebitnih sporov je odločujoče mnenje IO Športne zveze Ljubljane.  

16. člen  

Pravilnik o priznanjih športne zveze ljubljane športnikom, športnikom invalidom in njihovim trenerjem za 

vrhunske športne dosežke je bil sprejet na ____ redni seji IO ŠZL dne ____________ in začne veljati naslednji 

dan po sprejetju. Z začetkom veljavnosti tega pravilnika preneha veljati prejšnji pravilnik, ki je bil sprejet dne 

29.10.2012. 

 

Ljubljana, _______        Športna zveza Ljubljane 

 

         Izvršilni odbor  

 


