
 

 

                      

 

 
                ŠPORTNA ZVEZA   
                          Nova Gorica                               
                                                     

Priznanja za športne dosežke v letu  2020 

 

 

KRITERIJI 

določajo vrsto priznanj, pogoje, postopke in pristojnosti za njihovo podeljevanje. 

 

Priznanja se podeljuje: 

 

- športnicam, športnikom, in trenerjem, ki so člani društev v občinah: Nova Gorica, Šempeter pri Gorici, 

Renče- Vogrsko, Miren- Kostanjevica, Kanal in Brda, 

- ekipam ali društvom s sedežem v omenjenih občinah 

 

Kandidate za priznanja lahko predlagajo: 

 

- društva, klubi, druge športne organizacije, podjetja, vzgojno- izobraževalne ustanove ter organi, 

predsedstvo Športne zveze Nova Gorica (ŠZ NG) in posamezniki. 

 

Priznanja se podeli: 

 

 na osnovi sklepa, ki ga sprejme IO ŠZ NG  

 

 

1. NAJ ŠPORTNICA, ŠPORTNIK IN EKIPA (KLUB) ZA MINULO LETO 
 

Na osnovi zbranih predlogov za priznanja  IO in Komisija za priznanja Športne zveze izbere: 

Najboljšo športnico 

Najboljšega športnika  

Najboljša ekipa oz. klub / društvo  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    
Za naslov športnice, športnika in ekipe / kluba leta se nominirajo vsi, ki dosegajo kriterije za veliko plaketo, 

zlato plaketo oz. naslednje najvišje priznanje).  

 

  2. PLAKETE       
 

 POSEBNO PRIZNANJE 

 

 
 za izjemne dosežke in nastope na največjih tekmovanjih: OI- do 8. mesta, SP- do 5. mesta, 

EP- do 3. mesta- olimpijski športi 

 
 za uvrstitve do 3. mesta na SP, 1. mesto na EP v  ne olimpijskih športih , kjer sodeluje 

najmanj 10 športnikov iz 5 držav 



 

PLAKETA  - zlata 
 

 za nastope na največjih tekmovanjih: OI, SP(do 10. mesta oz. polfinale - atletika, plavanje,..), 

EP(do 6. mesta oz. finale - atletika, plavanje,..), SI (do 3.  mesta), 

 

 za kolajne v skupnih razvrstitvah tekmovanj za svetovni in evropski pokal (olimpijske 

panoge), kjer sodeluje vsaj 8 ekip iz 4 držav, ter za 1. mesto na posameznih tekmah 

svetovnega pokala – olimpijski športi 

 

 člani reprezentanc (ekipni športi) za nastope na OI, SP do 12. mesta, EP do 6. mesta  

 

 za uvrstitve do 5. mesta na SP- ne-olimpijski športi, kjer sodeluje najmanj 10 športnikov iz 5 

držav 
 

 za osvojene kolajne v kategoriji U-23, U-21 na EP, SP -  v olimpijskih športih in disciplinah, 

 

 za osvojeni ekipni državni naslov ali pokalno lovoriko ter uspešne nastope v evropskih 

pokalih, 

 

 2. in 3. mesto na EP (ne-olimpijski športi), kjer sodeluje najmanj 10 športnikov iz 5 držav 
 in medalje v skupnem seštevku evropskega /svetovnega pokala 

 

 za dolgoletne uspešne kariere ( praviloma ob koncu tekmovalne kariere), 

 

  trenerjem:  naj športnika, športnice in kluba. 

 

 

 

PLAKETA – srebrna  
  

 za nastope na uradnih članskih mednarodnih tekmovanjih- olimpijski športi (OI, SP do 16. 

mesta, EP do 10. mesta, SI do 5. mesta, ter 1.-3. mesto svetovni, evropski pokali- skupni 

seštevek...)  

 

 1. -3. mesto v  skupnem seštevku evropskih in svetovnih pokalih, v  neolimpijskih športih oz. 

disciplinah (v članski kat.), kjer sodeluje vsaj 8 ekip iz 4 držav,  

 

 za osvojene kolajne v mladinski kategoriji na EP, SP, OI mladih, EYOD -  v olimpijskih športih 

in disciplinah, 

 

 za osvojeno 1.-3. mesto na absolutnem državnem prvenstvu (posamezniki, tudi šah) v olimpijskih 

športih, pod pogojem, da nastopa vsaj 8 tekmovalcev iz 3 klubov 

 

 za državni naslov na absolutnem prvenstvu v ne-olimpijskih športih in disciplinah /najmanj  8 

tekmovalcev iz 3 klubov 

 

   za osvojeno 2.-3. mesto  - EKIPE-  v absolutni konkurenci v ligaških tekmovanjih   

 

 za državni naslov v ekipnih preizkušnjah, štafetah, parih ….v olimpijskih disciplinah   

      /člani, + U-23/, najmanj 6 tekmovalcev iz 3 klubov 

 

 

 

 



 

PLAKETA –  bronasta 
 

 za nastope v članskih reprezentancah na uradnih mednarodnih tekmovanjih – 

                         olimpijski in ne-olimpijski športi - (SP, EP, svetovni, evropski pokali...), 

 

 2. -3. mesto v  skupnem seštevku evropskih in svetovnih pokalih, v  ne-olimpijskih športih oz. 

disciplinah (v članski kat.), kjer sodeluje vsaj 8 ekip iz 4 držav,  

 

 za osvojeno 2.-3. mesto (najmanj 8 uvrščenih tekmovalcev) na absolutnem državnem prvenstvu 

(posamezniki) v ne-olimpijskih športih, 

 

  za dolgoletno uspešno nastopanje v ekipnih športih v članski kategoriji (nosilci igre, naj strelec 

itd), 

 

  za osvojeni naslov državnega prvaka (zmaga) v absolutni kategoriji : dvoransko – zimsko 

prvenstvo (atletika), pokalno prvenstvo, DP mlajši člani-ce, drugo…, kjer sodeluje vsaj 6 

tekmovalcev iz 3 klubov 

 

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

 

 za vidne reprezentančne dosežke   v kat. mladinci, ml. mladinci, na največjih  mednarodnih 

prvenstvih in OI mladih, SP, EP, EYOD...olimpijski in ne olimpijski športi  

 

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. 

 

 

 

 

 

3. PRIZNANJA      - medalje, diplome 
(za dosežke v mladinskih, kadetskih in v kategoriji starejših dečkov in deklic - (letnik 2007 in starejši) 

 

 

STAREJŠI MLADINCI-KE  (2001-2002) – zlate medalje 

 

MLAJŠI MLADINCI – KADETI (let. 2003-2004) – srebrne medalje 

 

STAREJŠI DEČKI-DEKLICE (let. 2005-2007) – bronaste medalje 

 

 

 za uspešne nastope v reprezentanci Slovenije na uradnih tekmovanjih  

 

 za osvojitev 1.-3. mesta na državnem posamičnem prvenstvu 

 

 za osvojitev naslova prvaka v štafetah in ekipah v posamičnih športih 

 

 za osvojitev 2.-3. mesta v ekipnih športih – ligaška tekmovanja 

 

 

4. PLES - zlate, srebrne, bronaste plakete in medalje… 
 



 

 za plesne skupine in posameznike- za uspešne nastope na SP, EP in 1-3. mesto na državnih 

prvenstvih  (nastop vsaj 5 ekip oz 7 posameznikov) 

 

Vrsto priznanja določi IO ŠZ NG na osnovi predlogov in kriterijev. Določi tudi, katera priznanja bodo 

podeljena na prireditvi in katera v klubih/društvih in šolah (npr. diplome). 

 

 

5. PRIZNANJA ZA ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA  - diplome 

 
 za osvojitev 1. mesta na državnih osnovnošolskih in srednješolskih tekmovanjih  

– za ekipe in posameznike 

 

 

6. POSEBNA PRIZNANJA ŠPORTNE ZVEZE – velike plakete 
 lahko IO podeli na osnovi zbranih podatkov še: 

 

 trenerjem za zelo uspešno delo in odmevne rezultate 

 športnikom iz naših občin, ki nastopajo za druge klube- v Sloveniji ali v tujini, za vidne dosežke na 

mednarodni ravni 

 

 

 

Odgovorna oseba:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Miran Müllner 


