
 

 

 

 

 

Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana, tel.: 031 397 378 
e-pošta: info@sportna-unija.si 

 

PRAVILNIK O PODELJEVANJU PRIZNANJ  
ŠPORTNE UNIJE SLOVENIJE 

 
 

1. člen 
Za izredne zasluge in za uspešno delovanje organizacij in posameznikov pri razvoju športa za 
vse Slovenije ustanovi in podeljuje Športna unija Slovenije naslednja priznanja: 

1. Zlati red za športne zasluge  
2. Srebrni red za športne zasluge 
3. Bronasti red za športne zasluge 
4. Znak za športne zasluge 

Sestavni del redov so tudi ustrezne (skulpture) značke. 
Priznanja so odtisnjena v prilogi pravilnika. 
 

2. člen 
Red za športne zasluge podeljuje IO ŠUS na predlog pristojne komisije za priznanja. 
Znak za športne zasluge pa podeljuje komisija IO ŠUS samostojno. 
 
Predlog za dodelitev priznanja lahko poda športna organizacija ali društvo, v kateri je 
kandidat za sprejem priznanja najbolj aktiven ali ustrezno telo pri Športni uniji Slovenije. Če 
poda predlog osnovna športna organizacija, ga posreduje Komisiji za priznanja pri IO ŠUS. 
 

3. člen 
Zlati red za športne zasluge se podeljuje osebam in organizacijam, ki so se posebno in vidno 
izkazale in prispevale k razvoju športa za vse, ter da so njihove zasluge trajne v strokovnem in 
organizacijskem delu v dobrobit športa na območju celotne Slovenije. 
 

4. člen 
Srebrni red za športne zasluge se podeljuje osebam in organizacijam, ki so se posebno in 
vidno izkazale in prispevale k razvoju športa za vse, ter da so njihove zasluge trajne v 
strokovnem in organizacijskem področju v posameznih regijah ali na področju cele Slovenije. 
 

5. člen 
Bronasti red za športne zasluge se podeljuje osebam in organizacijam, ki so se posebno in 
vidno izkazale in prispevale k razvoju športa za vse, ter da so njihove zasluge trajne v 
strokovnem in organizacijskem področju v matični športni organizaciji, regijah ali v Sloveniji. 
 

6. člen 
Znak za športne zasluge se podeljuje članom športnih društev ter športnim organizacijam, ki 
posebno uspešno in neposredno izvajajo naloge, ki prispevajo k razvoju športnih dejavnosti - 
športa za vse. 
 

7. člen  
ŠUS vsako leto povabi v sredstvih javnega obveščanja športne organizacije in posameznike, 
da predlagajo kandidate za priznanja. Športne organizacije in posamezniki predlagajo 
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kandidate za priznanje Komisiji za priznanja IO ŠUS v pisni obliki in s potrebno utemeljitvijo. 
V organih ŠUS se o predlogih za priznanja razpravlja in sklepa praviloma ob koncu vsakega 
koledarskega leta. 
 

8. člen 
Pri podeljevanju priznanj se morajo organi ŠUS načeloma ravnati po naslednjih merilih: 
1. Za pridobitev znaka za športne zasluge mora kandidat delovati najmanj 7 let v eni ali več 

organizacijah - članicah Športne unije.  
2. Od podelitve znaka za športne zasluge pa do podelitve Bronastega reda istemu dobitniku 

mora poteči najmanj tri leta. 
3. Od podelitve Bronastega reda pa do podelitve Srebrnega reda istemu dobitniku mora 

preteči najmanj pet let. 
4. Od podelitve Srebrnega reda pa do podelitve Zlatega reda istemu dobitniku pa prav tako 

pet let. 
 
V posebej utemeljenih primerih so izjeme možne. O vseh izjemah, bodisi da gre za 
podeljevanje priznanj s skrajšanimi roki in pa za podeljevanje priznanj s preskakovanjem 
stopenj odloča IO s sklepom in posebno utemeljitvijo za vsak posamični primer posebej. 
 

8a. člen 
Društvu, članu ŠUS, se za vsakih 5 let delovanja v okviru zveze podeli zahvalno listino ŠUS s 
čestitko za neprekinjeno delovanje na področju športne rekreacije in vzgoje ter za prispevek 
k razvoju športnih dejavnosti - športa za vse. Društva prejmejo priznanja ob posebnih 
obletnicah svojega delovanja v okviru zveze, in sicer: za 25 let: bronasto priznanje, za 50 let: 
srebrno priznanje, za 75 let: paladijevo priznanje, za 100 let: zlato priznanje, 125 let: 
platinasto priznanje, za 150 let: diamantno priznanje. 
 

9. člen 
Vse vrste priznanj podeljujejo organi ŠUS na primerno slovesen način in ob ustrezno izbrani 
priliki. 

 
10. člen 

Podatki o podelitvi priznanj se objavijo v glasilu ŠUS. 
 
 

11. člen 
Ta pravilnik je sprejet na skupščini ŠUS dne 1.3.1997 ter dopolnjen na skupščini ŠUS dne 
29.3.2014.  

 
 
 
Leni Fafangel 
 predsednica 
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