V skladu s 45. členom Statuta Smučarske zveze Slovenije je izvršni odbor Smučarske zveze Slovenije
na svoji seji dne, 12.5.2016, sprejel naslednji:
PRAVILNIK
o dodeljevanju priznanj, nagrad in daril
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje in načine, na podlagi katerih Smučarska zveza Slovenije (v nadaljevanju SZS)
dodeljuje nagrade, priznanja in darila ter njihove vrste.
2. člen
Po tem pravilniku se dodeljujejo nagrade, priznanja in darila SZS, zaslužnim športnim delavcem,
strokovnim delavcem, tekmovalcem in organizatorjem aktivnosti, ki prispevajo k razvoju in širjenju
smučarskega športa doma in v tujini.
3. člen
Vrste priznanj so:
- kipec bloškega smučarja,
- plaketa bloškega smučarja
- posebna priznanja.
4. člen
Predloge za priznanja lahko posredujejo vsa društva/klubi, člani SZS, Zbori ali Odbori panog,
predsednik SZS in člani Izvršilnega odbora SZS.
Predloge za kipec bloškega smučarja in posebna priznanja potrjuje IO SZS. Plakete bloškega
smčuarja, pa potrjuje vodstvo posameznih panog.
SZS vodi posebno evidenco prejemnikov priznanj v elektronski obliki na sedežu SZS.
5. člen
Kipec bloškega smučarja je najvišje priznanje, ki se ga dodeli za izjemne športne dosežke ali za
življenjsko delo v smučarskem športu. Vsako sezono se lahko podelijo največ trije kipci bloškega

smučarja za življenjsko delo v smučarskem športu. Število kipcev za izjemne športne dosežke ni
omejeno.
-

Kipec bloškega smučarja za življenjsko delo v smučarskem športu se podeli osebi, ki je s
svojim delom vidno prispevala k razvoju smučarskega športa. Delu v smučarskem športu je
posvetila vsaj 30 let. O ostalih kriterijih za podelitev priznanja odloča IOSZS po svoji vesti.

-

Kipec bloškega smučarja za izjemne športne dosežke se podeljuje tekmovalki ali tekmovalcu,
ki je v pretekli sezoni zasedel 1.,2., ali 3. mesto na tekmi svetovnega pokala. Ter
tekmovalcu,ali ekipi ki je osvojila medaljo na svetovnem prvenstvu ali Olimpijskih igrah.
6. člen

Posebna priznanja se po tem pravilniku podeljujejo tekmovalcem, smučarskim delavcem,
organizacijskim komitejem smučarskih dogodkov, ter smučarski ali drugi organizaciji, ki so na
izjemen način prispevali k razvoju in napredku smučarskega športa v Sloveniji.
7. člen
Priznanja se podeljujejo na letni skupščini SZS ali ob drugih priložnostih.

8. člen
Plakete bloškega smučarja podeljujejo panoge v skladu s svojimi merili, ki jih sprejmejo njihovi organi.
Plakete se podeljujejo na letnih zborih panoge ali ob drugih priložnostih, ki jih določi vodstvo panoge.

9. člen
Nagrade SZS so:
-

medalja,

-

diploma.
10. člen

Medaljo prejme tekmovalec ali ekipa, ki se uvrsti od 1. do 3. mesta na državnem prvenstvu v uradni
kategoriji v disciplinah, ki so zastopane v SZS. SZS podeli za 1. mesto zlato, za 2. mesto srebrno in za
3. mesto bronasto medaljo.

11. člen
Diplomo prejme tekmovalec, ki se uvrsti od 1. do 6. mesta na državnem prvenstvu v uradni kategoriji
v disciplinah, ki so zastopane v SZS. Diplome se lahko podeli tudi na drugih pomembnih tekmovanjih
v Sloveniji v disciplinah, ki so zastopane v SZS.

12. člen
Predsednik SZS, direktor SZS in člani IO SZS lahko obdarujejo posameznika ali organizacijo, ki je s
svojim delom kakorkoli prispeval v dobro SZS. Darilo se kupi iz sredstev SZS. O nakupu darila,
katerega vrednost ne presega 1000,00 EUR, odloča IO SZS. O nakupu darila, katerega vrednost
presega 1000,00EUR odloča IO SZS.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati določila pravilnika z dne 24.3.2013
14. člen
Pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme IO SZS.
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