
 
ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE        
LETALI�KA CESTA 33 c 
1122  LJUBLJANA 
 
 
 
 

PRAVILNIK O PRIZNANJIH 
 
 

1. člen 
 

Atletska zveza Slovenije v skladu s tem Pravilnikom podeljuje  priznanja �portnikom in atletskim 
delavcem za dolgoletno tekmovalno, organizacijsko, vodstveno in strokovno delo v atletiki. 
 
Komisija za priznanja in nagrade v septembru tekočega leta objavi razpis v skladu s tem 
Pravilnikom. Predlagatelji so lahko članice AZS ter komisija. 
 
Predloge za podelitev vseh priznanj pripravi komisija za priznanja in nagrade. Komisija pripravi 
tudi predloge za dr�avna odlikovanja, Bloudkove nagrade in plakete ter priznanja IAAF in EA. 
 
 
I.  PRIZNANJA ATLETSKIM DELAVCEM IN ČLANICAM ZVEZE 
 

2. člen 
 
1.  ČASTNI  ČLAN ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE 
 

Imenovanje »častni član Atletske zveze Slovenije« prejme oseba za vrhunske �portne dose�ke 
oziroma za izjemno uspe�no vsestransko dolgoletno strokovno ali organizacijsko delo v atletiki.  
 
Sklep o imenovanju na predlog komisije za  priznanja in nagrade sprejme  UO AZS.   

 
 

3. člen 
 

2.  PLAKETA  ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE 
 
Za  uspe�no  dolgoletno delo v atletiki v vseh oblikah njenega delovanja, in sicer kot tekmovalci, 
trenerji, atletski sodniki, �portni delavci ter organizatorji se podelijo zlata, srebrna ali bronasta 
plaketa AZS.  
 

2.1. ZLATA PLAKETA (1 priznanje) 
Zlato plaketo se podeli za: 

- najmanj 35 letno aktivno delovanje  v atletiki 
- za uspe�no tekmovalno delovanje, strokovno, trenersko ali organizacijsko delo,  
- vodenje kluba, delovanje v vodstvu Atletske zveze Slovenije  in njenih zdru�enjih, 
- organizacijo in vodenje velikih �portnih tekmovanj � mednarodnih mitingov in tekmovanj 

IAAF, EA, 
- usmerjanje mladih v �olah v atletiko,   
- uveljavljanje atletike na nacionalnem in mednarodnem nivoju. 



 

2.2. SREBRNA PLAKETA (do 3 priznanj) 
Srebrno plaketo se podeli za: 

- najmanj 25 letno aktivno delovanje  v atletiki, 
- za uspe�no tekmovalno delovanje, strokovno, trenersko ali organizacijsko delo,  
- vodenje kluba, sodelovanje v organih atletske zveze in njenih zdru�enjih, 
- organizacijo in vodenje atletskih �portnih tekmovanj �  dr�avnih prvenstev in mitingov, 
-  usmerjanju mladih v �olah v atletiko, 
- uveljavljanje atletike v �ir�em lokalnem okolju. 

 
2.3. BRONASTA PLAKETA (do 3 priznanj) 

Bronasto  plaketo se podeli: 
- za uspe�no izvajanje zahtevnih projektov, inovativne pristope v razvoju atletike, 
- za uspe�ne strokovne re�itve na področju delovanja atletske zveze,  
- uvajanje sodobnih organizacijskih pristopov v atletiki,  
- za posebne dose�ke. 

 
4. člen 

Izjemoma lahko prejmejo: 
 
zlato plaketo         - dobitnik medalj na OI ali  svetovnih prvenstvih, 
                              - dobitniki Bloudkove nagrade, zlate značke  IAAF, EA. 
 
 srebrno plaketo: 
                              - dobitnik medalj na članskih evropskih prvenstvih,  

                               - dobitniki Bloudkove plakete. 
 
 bronasto plaketo: 
                              - dobitnik medalj na svetovnih in evropskih prvenstvih v mladinski kategoriji. 
  
Komisija lahko izjemoma predlaga UO AZS podelitev večjega �tevila plaket.   

 
5. člen 

 
Obliko in vsebino Plakete na predlog komisije za priznanja in nagrade določi UO AZS. 
 
Posamezniki lahko v obdobju svojega delovanja v atletiki prejmejo vsa razpisana priznanja s tem, 
da med podelitvami mine najmanj 5 let. 
 
Sklep o podelitvi priznaj na predlog komisije za priznanja in nagrade sprejme UO AZS. 
 
 
3. PRIZNANJE ČLANICAM ZVEZE, ORGANIZACIJAM, DRU�BAM  IN 

POSAMEZNIKOM 
 

6. člen 
1. Članice zveze  
 
Atletska zveza Slovenije podeljuje »Priznanje atletske zveze« članicam AZS  - �portnim dru�tvom 
za njihove izjemne dose�ke ter pomembne  jubileje. 
 

Priznanje atletske zveze se lahko podeli tudi ob izjemnih prilo�nostih kot so: uspe�no izvedeni 
projekti, medijskim hi�am in novinarjem, ob �ivljenjskih jubilejih zaslu�nih atletskih delavcev in 
atletov in drugih za atletiko pomembnih dogodkih. 
 

Priznanje na predlog komisije podeljuje predsednik Atletske zveze Slovenije.   



2. Priznanja sponzorjem in donatorjem 
 
Atletika zveza za uspe�no sodelovanje in podporo pri delu AZS, atletov in atletike podeljuje 
sponzorjem in donatorjem zlati,  srebrni  in bronasti znak priznanja.  
 
Upravni odbor določi kriterije  za podelitev  znaka in odloča o podelitvi. 
 
 
 
II.  PRIZNANJA  ZA TEKMOVALNE DOSE�KE 

 
 

7. člen 
Atletska zveza  podeljuje priznanja za tekmovalne dose�ke.  Predlog nominacij pripravi strokovna 
slu�ba zveze, ki ga potrdi komisija za priznanja in nagrade. 
 
1. ATLET / ATLETINJA LETA 

 
Izbor se opravi na osnovi ankete in presoje strokovne komisije  v naslednjih starostnih 
kategorijah: 

o Člani o Članice 
o Mlaj�i člani do 23 let o Mlaj�e članice do 23 let 
o Starej�i mladinci o Starej�e mladinke 
o Mlaj�i mladinci o Mlaj�e mladinke 
o Pionirji o Pionirke 

 
Izbor se opravi na podlagi ankete med članicami AZS, člani organov AZS in �portnimi 
novinarskimi uredni�tvi.  
Strokovna slu�ba AZS izvede postopek anketiranja in pripravi pregled rezultatov ankete. 
 
Komisija za priznanja in nagrade preveri in  potrdi  izbor. 
  
Proglasitev se opravi za prvo tri uvr�čene v posamezni starostni kategoriji. Priznanje prejme tudi 
trener prvouvr�čenega atleta / atletinje. Podrobna navodila so določena v Kriterijih in pravilih za 
izbor atleta / atletinje leta, ki jih sprejme UO AZS. 
 

8. člen 
 
2. NAJ  KLUB LETA   

  
Komisija za priznanja in nagrade razpi�e med članicami zveze izbor naj kluba leta. Kriterije za 
izbor določi UO, ki na predlog komisije tudi potrdi izbor naj kluba leta. 
  
 

9. člen 
2.  REKORDERSKA ZNAČKA 
 
Rekordersko značko prejme atlet / atletinja za vsak izenačen ali nov slovenski absolutni rekord v 
vseh disciplinah, v katerih se vodijo uradni rekordi Slovenije. Atlet / atletinja prejme eno (1) 
rekordersko značko z vpisanimi vsemi dose�enimi rekordi v tekočem letu. 



10. člen 
 
4.  ABSOLUTNI REPREZENTANTI SLOVENIJE 
 
Priznanje prejme članski reprezentant za jubilejne nastope v reprezentanci Slovenije za 10, 15, 20, 
25, � nastopov. 
 
 
III.  PRIZNANJA SODNIKOM 
 

11. člen 
 

1.  ČASTNI ČLAN ZDRU�ENJA ATLETSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
 
Strokovni odbor atletskih sodnikov Slovenije (SOASS) podeljuje sodnikom za njihovo dolgoletno 
uspe�no vodenje oziroma delovanje v zborih atletskih sodnikov oziroma v SOASS kot tudi za 
posebno uspe�nost pri izobra�evanju in usposabljanju sodnikov, �tarterjev in sodnikov za hitro hojo 
ter za prizadevanje pri organizaciji, vodenju in nadzorovanju atletskih tekmovanj listino oziroma 
znak »Častni član atletskih sodnikov Slovenije«.  
 
 
2.  ZNAK ATLETSKEGA SODNIKA 
 

12. člen 
 
 Strokovni odbor atletskih sodnikov Slovenije podeljuje sodnikom za: 
- za opravljenih 150 sojenj bronasti znak,  
- za opravljenih 300 sojenj srebrni znak in  
- za opravljenih 500 sojenj zlati znak. 

 
Sklepe o podelitvi priznanj sprejme izvr�ni odbor ZZAS. 
 
Na predlog  Strokovnega odbora atletskih sodnikov Slovenije UO AZS podeljuje sodnikom: 

- za opravljenih 750 sojenj   »Srebrno plaketo«   
- za opravljenih 1000 sojenj  »Zlato plaketo«, 

 
ki se podeli na dnevih slovenske atletike. 
 
 
IV.  PRIZNANJA TRENERJEM 

 
13. člen  

 
1.  TRENERSKA ZNAČKA 
 

Trenerska značka se podeljuje trenerjem z licenco za izjemne prispevke pri razvoju trenerskega 
dela v atletiki: 

o bronasta za najmanj 10 let aktivnega trenerskega dela; 
o srebrna   za najmanj 20 let aktivnega trenerskega dela; 
o zlata       za najmanj 30 let aktivnega trenerskega dela. 

  
Pravila za podelitev trenerskih značk so opredeljena v Kriterijih za podelitev priznanja 
»trenerske značke«. 

 
 



14. člen 
 

2.  NAJ TRENER SEZONE 
 

Priznanje »Naj trener sezone« prejme trener na podlagi rezultatov ankete med člani Zdru�enja 
atletskih trenerjev Slovenije o najodmevnej�em tekmovalnem dose�ku svojih varovancev v 
tekoči sezoni.  

 
 
V.  PRIZNANJA ZA NAJBOLJ�EGA ORGANIZATORJA  ATLETSKEGA 
      TEKMOVANJA 
 

15. člen 
 

Priznanje prejme �portno dru�tvo za večkratno izjemno kakovostno organizacijo atletskih 
tekmovanj.  
Sklep o priznanju sprejme UO AZS na predlog Tekmovalne komisije AZS. 

 
 
 
 
 
 
Pravilnik o priznanjih Atletske zveze Slovenije je sprejel UO AZS na svoji 17. seji, dne 25. maja 2010. 
 
 
 
 
Ljubljana, 1. junij 2010 
�tevilka: 7-128/10 
 
 
 
 
 
 
 

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE 
PREDSEDNIK 

dr. Peter Kukovica 
 
 


