
Na podlagi 10. člena statuta Športne zveze Ajdovščina (ŠZA) je predsedstvo na seji dne 30.1.2008 
sprejelo PRAVILNIK O PODELITVI PRIZNANJ ŠPORTNE ZVEZE AJDOVŠČINA  spremembe in dopolnitve 
pa so bile sprejete na sejah dne 24.11.2015 ter 22.11.2016 

 
PRAVILNIK O PODELITVI PRIZNANJ ŠPORTNE ZVEZE AJDOVŠČINA 

Pravilnik o podelitvi priznanj Športne Zveze Ajdovščina ureja in določa pogoje in načine na podlagi 
katerih se v Športni zvezi Ajdovščina dodeljuje priznanja. 
Kandidate za priznanja Športne Zveze Ajdovščina lahko predlagajo klubi, društva, druge športne 
organizacije, podjetja, vzgojno izobraževalne ustanove ter organi, predsedstvo ŠZA in posamezniki. 
Predlogi morajo biti pisni. Rok za predložitev predlogov določi predsedstvo ŠZA. 
 

Upravičenci do prejema priznanj 
Pravico do prejema priznanja imajo športniki in športnice, ki so člani društva v občini Ajdovščina in 

imajo stalno prebivališče v občini Ajdovščina ali v eni izmed sosednjih občin ter športniki in športni 

delavci, ki niso člani domicilnega športnega društva, imajo pa stalno prebivališče v občini Ajdovščina. 

Priznanje lahko prejmejo tudi ekipe ali društva s sedežem v občini Ajdovščina.  

Vrste priznanj 
 
1. BRONASTA PLAKETA  

2. SREBRNA PLAKETA  

3. ZLATA PLAKETA  

4.  STATUA 

Priznanja se podeljujejo za naslednja področja; 
-Pomemben dosežek na področju športa-BRONASTA IN  SREBRNA PLAKETA, 
-Vrhunski dosežek-ZLATA PLAKETA, 
-Posebni dosežek oz. dolgotrajnost delovanja – STATUA. 

Pomemben tekmovalni dosežek BRONASTA PLAKETA 

Priznanje lahko prejme posameznik, posameznica ali športna ekipa, ki izpolnjuje vsaj enega izmed 

naslednjih pogojev: 

-Srebrna ali bronasta kolajna v uradnem sistemu tekmovanj posamezne nacionalne panožne športne 

zveze, 

-Naslov državnega prvaka v sistemu Šolskih športnih tekmovanj, 

-Drug vidnejši tekmovalni dosežek, ki ima pomen za občino ali širšo skupnost. 

Pomemben tekmovalni dosežek SREBRNA PLAKETA 
Priznanje lahko prejme posameznik, posameznica ali športna ekipa, ki izpolnjuje vsaj enega izmed 
naslednjih pogojev: 
-Zlata medalja na državnem prvenstvu v uradnem sistemu tekmovanj posamezne nacionalne 
panožne športne zveze, 
-Uvrstitev v prvo polovico na uradnem mladinskem ali članskem evropskem oziroma svetovnem 
prvenstvu, 



-Pomembnejši tekmovalni dosežek v okviru nacionalne ali mednarodne panožne športne zveze, ki 
ima pomen oziroma odziv v državnem oz mednarodnem merilu. 
 

Vrhunski dosežek-ZLATA PLAKETA 
Priznanje za vrhunski športni dosežek lahko prejme posameznik, posameznica ali športna 
ekipa, ki izpolnjuje vsaj enega izmed naslednjih pogojev in sicer;  
 
Vidnejše uvrstitve na večjih mednarodnih tekmovanjih kot so; 
-Uradna Evropska in Svetovna pokalna tekmovanja v olimpijskih športnih panogah, 
-Uradna Evropska prvenstva v olimpijskih športnih panogah, 
-Uradna Svetovna prvenstva v olimpijskih športnih panogah, 
 
-Priznanje za vrhunski športni dosežek lahko prejme tudi posameznik, posameznica ali športna 
ekipa, ki se je udeležila Olimpijskih iger. 
 
-Predsedstvo Športne zveze Ajdovščina lahko nominira dobitnika  ZLATE PLAKETE ekipo ali 
posameznika na podlagi vidnejše uvrstitve v mednarodnem merilu tudi v ne olimpijskih športnih 
panogah. 
 

Priznanje (STATUA ŠPORTNE ZVEZE AJDOVŠČINA) za izjemne uspehe pri razvoju športa 
Priznanje za to področje lahko prejme posameznik, posameznica, ki je v športu deloval-a najmanj 25 
let ter je s svojim strokovnim delom dosegal-a vidne tekmovalne uspehe ali uspehe na področju 
organiziranosti športa. S svojimi dosežki ,osebnostjo in zgledom je pomembno, prispeval-a k razvoju 
določene športne panoge oziroma organizacijskega segmenta športa v občini Ajdovščina ali Sloveniji.  
 
Priznanje-STATUO lahko prejme tudi organizacija, ki je prispevala k trajnemu razvoju in krepitvi 
športne zavesti  v Občini Ajdovščina. 
 
-Statuo Športne zveze Ajdovščina lahko prejme posameznik, posameznica  ter organizacija samo 

enkrat.  

Ostale določbe 
-Podeljevanje priznanj poteka enkrat na leto, 
-Podelitev je javna, sklep o kraju, datumu in načinu slovesne podelitve sprejme predsedstvo ŠZA, 
-ŠZA vodi evidenco prejemnikov priznanj. 

 

 

Odgovorna oseba: Miloš Popovič-predsednik 

 


