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PRAVILNIK 

o prireditvi Športnik leta Mestne občine Ptuj 
 

1. člen 

(namen) 

 

Pravilnik o prireditvi Športnik leta Mestne občine Ptuj temelji na Pravilniku o sofinanciranju 

programov športa v Mestni občini Ptuj. S pravilnikom se določijo načini, pogoji in kriteriji, na 

podlagi katerih se posameznikom, posameznicam, ekipam in društvom izrekajo priznanja za 

dosežene športne uspehe. 

Pravilnik pripravi strokovna služba Zavoda za šport Ptuj v sodelovanju s Strokovnim Svetom 

Zavoda za šport Ptuj in Športno zvezo Mestne občine Ptuj, potrjuje pa ga Svet Zavoda za šport 

Ptuj. 

 

2. člen 

(organizator prireditve) 

 

Organizator prireditve Športnik leta Mestne občine Ptuj je Zavod za šport Ptuj v sodelovanju z 

Mestno občino Ptuj, s Športno zvezo Mestne občine Ptuj in z lokalnimi mediji. 

 

3. člen 

(predlagatelji, kategorije priznanj) 

 

Predlagatelji kandidatur za priznanja so lahko: 

- posamezniki, 

- športna društva oz. klubi, 

- Športna zveza MO Ptuj. 

 

Najboljši posamezniki in ekipe lahko kandidirajo za naslednje kategorije priznanj: 

1. najuspešnejši športniki in najuspešnejše športnice MO Ptuj, 

2. najuspešnejše moške in ženske ekipe MO Ptuj,  

3. najuspešnejši trenerji MO Ptuj, 

4. najzaslužnejši športni delavci MO Ptuj, 

5. najuspešnejši športniki in športnice na področju športa invalidov MO Ptuj, 

6. najuspešnejša srednja šola na področju športa MO Ptuj, 

7. naslov državnega prvaka v individualnih športih ali nastop v državni reprezentanci v 

kolektivnih športih,  

8. najperspektivnejši športniki in najperspektivnejše športnice MO Ptuj, 

9. vrhunski dosežki na področju športa MO Ptuj, 

10. posebni dosežki na področju športa MO Ptuj in okrogle obletnice klubov in društev iz MO 

Ptuj, 

11. življenjsko delo na področju športa MO Ptuj. 

 

4. člen 

(razpis) 

 

Razpis za priznanja na prireditvi Športnik leta pripravi strokovna služba Zavoda za šport Ptuj, 

razpisna dokumentacija z obrazci je objavljena na spletnih straneh Zavoda. Predlagatelji 
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kandidatur morajo svoje predloge o doseženih rezultatih posameznikov ali ekip v minulem letu, 

utemeljiti z dokazili uradnih panožnih športnih zvez. 

 

5. člen 

(rezultati) 

 

Pri izbiri se upoštevajo rezultati doseženi v tekočem koledarskem letu, in sicer na naslednjih 

uradnih tekmovanjih: državno prvenstvo, državni pokal, evropski in svetovni pokal najvišjega 

nivoja, mediteranske igre, univerzijada, evropsko prvenstvo, svetovno prvenstvo in olimpijske 

igre.  

 

6. člen 

(točkovanje) 

 

Pri ocenjevanju vrednosti doseženih rezultatov je odločujoč kriterij rezultat na uradnih 

tekmovanjih nacionalnih ali mednarodnih panožnih športnih zvez, drugi del pa predstavlja 

subjektivna presoja vrednosti posameznega rezultata na teh tekmovanjih. 

 

7. člen 

(merila in kriteriji za priznanja) 

 

I. NAJUSPEŠNEJŠI ŠPORTNIKI IN NAJUSPEŠNEJŠE ŠPORTNICE MO PTUJ 

 

Kandidati za najuspešnejše športnike in najuspešnejše športnice MO Ptuj morajo izpolnjevati 

naslednje kriterije: 

- rezultat je dosežen v članski ali mladinski kategoriji, 

- rezultat je dosežen za društvo oz. klub iz MO Ptuj ali pa je kandidat iz MO Ptuj. 

 

Komisija na podlagi prejetih predlogov in kriterijev, določenih s tem pravilnikom, izbere 

najboljše tri posameznike v moški in ženski kategoriji in jih razvrsti od prvega do tretjega 

mesta. Prvo uvrščeni posameznik in prvouvrščena posameznica prejmeta ob priznanju tudi naziv 

Najuspešnejši športnik oz. najuspešnejša športnica leta Mestne občine Ptuj. 

 

 

II. NAJUSPEŠNEJŠE MOŠKE IN ŽENSKE EKIPE MO PTUJ 

 

Ekipe, ki kandidirajo za najuspešnejše ekipe v moški in ženski kategoriji MO Ptuj, izberemo po 

naslednjih kriterijih: 

- nastop v najvišji stopnji tekmovanja (ob vsaj dveh stopnjah) z možnostjo nastopa na 

evropskem tekmovanju, 

- število kategoriziranih športnikov v ekipi, 

- število reprezentantov v ekipi, 

- ekipe, ki izhajajo iz olimpijskih športnih panog, imajo prednost pred ekipami iz 

neolimpijskih športnih panog. 

 

Komisija na podlagi prejetih predlogov in kriterijev, določenih s tem pravilnikom, izbere eno 

najboljšo moško in eno najboljšo žensko ekipo. Prvouvrščena moška in prvouvrščena ženska 

ekipa prejmeta ob priznanju tudi naziv Najuspešnejša moška ekipa oz. najuspešnejša ženska 

ekipa leta Mestne občine Ptuj. 
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III. NAJUSPEŠNEJŠI TRENERJI MO PTUJ 

 

Trenerji, ki kandidirajo za najuspešnejše trenerje MO Ptuj, morajo izpolnjevati naslednji kriterij: 

- minimalno enoletno članstvo in delovanje v društvu oz. klubu iz MO Ptuj. 

 

Komisija na podlagi prejetih predlogov in kriterijev, določenih s tem pravilnikom, izbere največ 

dva trenerja, praviloma enega iz kategorije moški šport in enega iz kategorije ženski šport, 

in sicer: 

- trenerja, ki imata največ kategoriziranih športnikov, reprezentantov, vodita ekipo v najvišji 

stopnji tekmovanja z boljšo uvrstitvijo, vodita ekipo na uradnih mednarodnih tekmovanjih in 

mednarodnih tekmovanjih panožnih športnih zvez. 

 

Trenerja prejmeta priznanje Najuspešnejši trener leta Mestne občine Ptuj. 

 

 

IV. NAJZASLUŽNEJŠI ŠPORTNI DELAVCI MO PTUJ 

 

Športni delavci, ki kandidirajo za najzaslužnejše športne delavce MO Ptuj, morajo izpolnjevati 

naslednja kriterija: 

- večletno (deset let in več) članstvo in delovanje v društvu oz. klubu iz MO Ptuj, 

- minimalna starost kandidata mora biti 50 let. 

 

Komisija na podlagi prejetih predlogov in kriterijev, določenih s tem pravilnikom, izbere največ 

deset zaslužnih športnih delavcev (le eden na društvo oz. klub). Posamezni športni delavec 

lahko priznanje prejme pet let po zadnjem prejemu priznanja, razen v izjemnih primerih, o 

katerih odloča komisija. 

 

 

V. NAJUSPEŠNEJŠI ŠPORTNIKI IN ŠPORTNICE NA PODROČJU ŠPORTA INVALIDOV MO PTUJ, 

 

Športniki invalidi, ki kandidirajo za najuspešnejše športnike in športnice na področju športa 

invalidov, morajo izpolnjevati naslednje kriterije: 

- minimalno triletno članstvo v društvu oz. klubu iz MO Ptuj, 

- rezultat je dosežen v članski ali mladinski kategoriji. 

 

Komisija na podlagi prejetih predlogov in kriterijev, določenih s tem pravilnikom, izbere 

najboljše posameznike in posameznice na področju športa invalidov. 

 

 

VI. NAJUSPEŠNEJŠA SREDNJA ŠOLA NA PODROČJU MO PTUJ 

 

Osnovni kriteriji za najuspešnejšo srednjo šolo na področju športa MO Ptuj so rezultati ekip in 

posameznikov srednje šole na državnih prvenstvih šolskih športnih tekmovanj. Predloge podajo 

športni pedagogi posamezne srednje šole. 

 

Komisija na podlagi prejetih predlogov in kriterijev, določenih s tem pravilnikom, izbere 

najuspešnejšo srednjo šolo v kategoriji dijakinj in dijakov. 
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VII. NASLOV DRŽAVNEGA PRVAKA V INDIVIDUALNIH ŠPORTIH ALI NASTOP V DRŽAVNI  

REPREZENTANCI V KOLEKTIVNIH ŠPORTIH 

 

Posamezniki, ki kandidirajo za priznanja za naslov državnega prvaka v individualnih športih ali 

za nastop v državni reprezentanci v kolektivnih športih, morajo izpolnjevati naslednje kriterije: 

- rezultat je dosežen v članski ali mladinski kategoriji. 

 

Dokazila za ta priznanja so rezultati v uradnih biltenih nacionalnih panožnih športnih zvez. 

Priznanje se izključujejo s priznanjem za najuspešnejše tri športnike oz. športnice leta MO Ptuj.  

 

Komisija na podlagi prejetih predlogov in kriterijev, določenih s tem pravilnikom, izbere 

posameznike in posameznice za priznanja v tej kategoriji. 

 

 

VIII. NAJPERSPEKTIVNEJŠI ŠPORTNIK IN NAJPERSPEKTIVNEJŠA ŠPORTNICA MO PTUJ 

 

Posameznike, ki kandidirajo za priznanja za najperspektivnejšega športnika in 

najperspektivnejšo športnico MO Ptuj, izberemo po naslednjih kriterijih: 

- rezultat je dosežen v mlajših starostnih kategorijah do mladinske kategorije, 

- rezultat je dosežen za društvo oz. klub iz MO Ptuj ali pa je kandidat iz MO Ptuj, 

- kategorizacija, 

- kandidat izhaja iz olimpijske športne panoge. 

 

Komisija na podlagi prejetih predlogov in kriterijev, določenih s tem pravilnikom, izbere največ 

enega najboljšega posameznika in eno najboljšo posameznico. 

 

 

IX. VRHUNSKI DOSEŽKI  NA PODROČJU ŠPORTA MO PTUJ 

 

Za vrhunske dosežke na področju športa MO Ptuj kandidirajo posamezniki ali ekipe, ki niso 

zajeti v predhodnih kategorijah pravilnika. 

Kandidati za vrhunski dosežek na področju športa MO Ptuj morajo izpolnjevati naslednje 

kriterije: 

- rezultat je dosežen v članski ali mladinski kategoriji, 

- rezultat je dosežen za društvo oz. klub iz MO Ptuj ali pa je kandidat iz MO Ptuj. 

 

Komisija na podlagi prejetih predlogov in kriterijev, določenih s tem pravilnikom, izbere enega 

posameznika ali posameznico ali eno ekipo za vrhunski dosežek na področju športa MO Ptuj. 

 

 

X. POSEBNI DOSEŽKI  NA PODROČJU ŠPORTA MO PTUJ IN OKROGLE OBLETNICE KLUBOV IN 

DRUŠTEV IZ MO PTUJ 

 

Za posebne dosežke na področju športa MO Ptuj kandidirajo posamezniki ali ekipe, ki niso zajeti 

v predhodnih kategorijah pravilnika. 

Posebni dosežek je dosežek posameznika ali ekipe na lokalnem, državnem ali mednarodnem 

nivoju.  

Za okrogle obletnice klubov in društev lahko kandidirajo tisti klubi ali društva, ki so v preteklem 

letu praznovali 20, 30, 40 ali več deset let svojega delovanja. 
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Komisija na podlagi prejetih predlogov in kriterijev, določenih s tem pravilnikom, izbere 

nagrajence. 

 

XI. ŽIVLJENJSKO DELO NA PODROČJU ŠPORTA MO PTUJ 

 

Za izjemne zasluge na področju športa MO Ptuj se podeli priznanje za življenjsko delo. Priznanje 

dobi športni delavec, ki je aktiven vsaj 30 let na področju lokalnega, regionalnega in 

nacionalnega oz. mednarodnega športa. Je član različnih strokovnih združenj na področju športa 

in ima posebne zasluge za razvoj športa v MO Ptuj ali širše. 

 

Komisija na podlagi prejetih predlogov in kriterijev, določenih s tem pravilnikom, izbere 

posameznika ali posameznico za življenjsko delo na področju športa v MO Ptuj. 

 

8. člen 

(komisija) 

 

Komisija, za izbiro posameznikov in ekip za priznanja na prireditvi Športnik leta, šteje 11 

članov, in sicer trije člani Sveta Zavoda za šport Ptuj, trije člani Strokovnega sveta Zavoda za 

šport Ptuj, trije predstavniki medijev, predsednik ŠZ MO Ptuj in direktor Zavoda za šport Ptuj. 

 

 

9. člen 

(veljavnost) 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju na seji Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila 

dne, 12. decembra 2018. 

 

 

 

 

 

Zavod za šport Ptuj   Svet Zavoda za šport Ptuj  Športna zveza MO Ptuj  

Sandi Mertelj    mag. Stanko Glažar   Franjo Rozman 
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DOPOLNILA PRAVILNIKA O PRIZNANJIH PRIREDITVE  

ŠPORTNIK LETA MO PTUJ 
 

Dopolnila pravilnika o priznanjih predstavljajo dodatek k obstoječemu pravilniku, in 

predstavljajo točkovanje posameznih rezultatov v individualnih in kolektivnih športnih panogah. 

 

Na enem uradnem tekmovanju se upošteva samo ena najvišja uvrstitev po posamezni 

disciplini. V primeru, da tekmovalec ali ekipa nastopa v različnih starostnih kategorijah, 

upoštevamo le boljši rezultat. 

 

Uvrstitve štafet in ekip, dvojic,… (izven ligaškega sistema), se vrednotijo kot individualni 

dosežek. 

 

Uvrstitev posameznika ali ekipe se prizna in točkuje: 

 

- če je na prvenstvu nastopilo in doseglo rezultat vsaj pet (5) tekmovalcev v individualnih 

športnih panogah, 

- če je na prvenstvu nastopilo in doseglo rezultat vsaj šest (6) ekip v kolektivnih športnih 

panogah, 

- če je rezultat dosežen v prvi tretjini končnih rezultatov, 

- če je rezultat dosežen v najvišjem rangu posameznega tekmovanja, 

- če je na tekmovanju dosežena vsaj ena zmaga. 

 

Neolimpijskim športom se pri izračunu prizna 70% točk olimpijskih športov.  

 

Pri kategorijah kot so U19, U21, U23 … upoštevamo točkovnik mladinskih kategorij. 
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TOČKOVNIK REZULTATOV 

 

 

Svetovno 

prvenstvo 

Evropsko 

prvenstvo 

Olimpijske igre 

Svetovni pokal 

Evropski pokal 

Univerzijada 

Mediteranske 

igre 

Državno 

prvenstvo 
Pokal Slovenije 

Doseženo 

mesto 
Člani Mladinci Člani Mladinci Člani Mladinci Člani Mladinci 

1.  1000 750 750 500 500 250 250 150 

2.  950 700 700 450 450 200 200 130 

3.  900 650 650 400 400 150 150 110 

4.  850 600 600 350 350 100 100 100 

5.  800 550 550 300 300 80 80 90 

6.  780 530 530 280 280 60 60 80 

7.  760 510 510 260 260 50 50 70 

8.  740 490 490 240 240 40 40 60 

9.  720 470 470 220 220 30 30 50 

10.  700 450 450 200 200 20 20 40 

11.  680 430 430 180 180 10 10 30 

12.  660 410 410 160 160   20 

13.  640 390 390 140 140   10 

14.  620 370 370 120 120    

15.  600 350 350 100 100    

16.  580 330 330  80    

17.  560 310 310  60    

18.  540 290 290  50    

19.  520 270 270  40    

20.  500 250 250  30    

21.  480        

22.  460        

23.  440        

24.  420        

25.  400        

26.  380        

27.  360        

28.  340        

29.  320        

30.  300        

UDELEŽBA 250 200 200 70     

 

 

  

 


