
Izvleček PRAVILNIKa O PRIZNANJIH IN NAGRADAH 

OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE – ZDRUŽENJA ŠPORTNIH ZVEZ 

 

 

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. 

 

 

2.3. 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 OKS-ZŠZ. 

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). 

 


