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ŠPORTNO DRUŠTVO SELE-VRHE 
STARI TRG 268 
2380 SLOVENJ GRADEC 
  

 

ŠPORTNIK LETA 
 ŠPORTNEGA DRUŠTVA  SELE-VRHE 

PRAVILNIK  

 

 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

(vsebina pravilnika) 

Ta pravilnik določa pravila za izbor najboljšega športnika člana in mladinca ter športnice članice in 
mladinke športnega društva Sele-Vrhe (v nadaljevanju: športno društvo). 

 

2. člen 

(namen pravilnika) 

(1) Namen tega pravilnika je zagotoviti članom športnega društva možnost udeležbe na tekmovanju 
za športnika leta, predstavitev pravil glede samega tekmovanja, opredelitev vrste aktivnosti, ki se 
upoštevajo pri tem tekmovanju in način točkovanja posameznih aktivnosti. 

(2) Za uresničitev namena tega pravilnika si morajo organi športnega društva prizadevati, da 
dosežejo čim večjo obveščenost svojih članov o tekmovanju za športnika leta. 

 

3. člen 

(spolna slovnična oblika) 

V tem pravilniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so 
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol. 

 

II. TEKMOVANJE ZA ŠPORTNIKA LETA 

4. člen 

(trajanje tekmovanja) 

Posamezna sezona tekmovanja za športnika leta, za vse kategorije tekmovalcev, traja od 1. januarja  
do 31. decembra.  

 

5. člen 

(kategorije) 

(1) Tekmovanje za športnika leta poteka v štirih kategorijah: 

1. športnik član 

2. športnik mladinec 

3. športnica članica 

4. športnica mladinka 

(2) Mladinec, ki bo v tekočem letu dopolnil starost 18 let, tekmuje celo leto v kategoriji mladincev in 
šele v naslednjem letu prestopi v člansko kategorijo. Prehod iz mladinske v člansko kategorijo 
med letom ni možen. 
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6. člen 

(pogoji za tekmovanje) 

(1) Za športnika leta lahko tekmujejo le člani športnega  društva, ki so izpolnili pristopno izjavo. 

(2) Oseba pridobi pravico do tekmovanja za športnika leta z dnem včlanitve v športno društvo. 

(3) Vsak član se avtomatsko vključi v tekmovanje za športnika leta s prvo udeležbo na kakšni od 
aktivnosti, organizirani s strani športnega društva, ki je predvidena v programu dela športnega 
društva za tekoče leto. 

(4) Vsak član lahko kadarkoli izstopi iz tekmovanja za športnika leta, s tem, da poda pisno izjavo (po 
navadni ali elektronski pošti), naslovljeno na upravni odbor športnega društva. 

 

7. člen 

(aktivnosti) 

(1) Pri izboru najboljšega športnika se upoštevajo le točke dosežene pri aktivnostih, ki so predvidene 
v programu dela za posamezno koledarsko leto (od 1. januarja do 31. decembra), ki ga pripravi 
upravni odbor športnega društva in ga potrdijo člani društva na občnem zboru tekočega leta.  

(2) Izjemoma se lahko aktivnost izvede tudi izven predvidenega koledarskega leta, v kolikor 
vremenske ali druge opravičljive razmere niso dopuščale izvedbe aktivnosti v tekočem letu. 
Upravni odbor prouči razloge za odpoved posamezne aktivnosti v tekočem letu in preveri 
smiselnost izvedbe aktivnosti izven predvidenega koledarskega leta, ter se na podlagi teh 
ugotovitev odloči za morebitno izvedbo odpadle aktivnosti izven predvidenega koledarskega leta. 

(3) Aktivnosti, ki so organizirane s strani športnega društva, so odprtega tipa in lahko na njih 
tekmujejo tudi osebe, ki niso člani športnega društva. Pri točkovanju za športnika leta se število 
udeležencev nečlanov in rezultati nečlanov ne upoštevajo. Točke za športnika leta za udeležbo in 
rezultat se podelijo le članom društva, brez upoštevanja udeležbe in rezultata nečlanov. 

 

8. člen 

(točkovanje) 

(1) Vsaka udeležba pri aktivnosti organizirani s strani športnega društva, ki je predvidena v programu 
dela športnega društva za tekoče leto in nima tekmovalnega značaja, se točkuje z 10 točkami. 
Spisek teh aktivnosti je priloga 1 tega pravilnika. 

(2) Vsaka udeležba pri aktivnosti organizirani s strani športnega društva, ki je predvidena v programu 
dela športnega društva za tekoče leto in je tekmovalnega značaja (kjer se določi vrstni red 
udeležencev; spisek teh aktivnosti je priloga 2 tega pravilnika), se točkuje na naslednji način: 

a) vsak tekmovalec dobi 10 točk za udeležbo; 

b) tekmovalec dobi dodatne točke za dosežen rezultat v njegovi kategoriji: 

- za 1. mesto: 60 točk 

- za 2. mesto: 50 točk 

- za 3. mesto: 40 točk 

- za 4. mesto: 30 točk 

- za 5. mesto: 20 točk 

- za 6. mesto: 10 točk 

c) prvih šest tekmovalcev v posamezni kategoriji dobi kot dodatek za število udeležencev 
toliko točk, kolikor je tekmovalcev v njegovi kategoriji (člani, članice, mladinci, mladinke). 
Vsak naslednji tekmovalec (od 7. mesta dalje) pa prejme kot dodatek za število 
udeležencev eno točko manj kot je dobil tekmovalec, ki je bil uvrščen eno mesto pred 
njim. 

(3) Vsaka udeležba na srečanjih z drugimi športnimi društvi, ki so predvidena v programu dela 
športnega društva za tekoče leto, se točkuje z 10. točkami za udeležbo, ne glede na rezultat na 
tem srečanju. Rezultati na teh srečanjih se ne točkujejo posebej. 

(4) Vsaka udeležba na srečanju športnih društev MO Slovenj Gradec (priloga 3), ki je predvidena v 
programu dela športnega društva za tekoče leto, se točkuje na naslednji način: 

a) vsak tekmovalec dobi 10 točk za udeležbo; 
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b) v kolikor je panoga tekmovalnega značaja, dobi tekmovalec dodatne točke za dosežen 
rezultat v njegovi kategoriji: 

- za 1. mesto: 60 točk 

- za 2. mesto: 50 točk 

- za 3. mesto: 40 točk 

- za 4. mesto: 30 točk 

- za 5. mesto: 20 točk 

- za 6. mesto: 10 točk 

c) v kolikor tekmovalec nastopa v več panogah, se mu pri točkovanju upošteva tista panoga 
v kateri je dosegel najboljši rezultat. 

(5) V kolikor je član na podlagi 4. odstavka 6. člena izstopil iz tekmovanja za športnika leta sredi leta, 
se ga z dnem izstopa izbriše iz evidence. Točke ostalih tekmovalcev iz aktivnosti, v katerih je 
sodeloval izrisani član, ostanejo nespremenjene. 

(6) Organizator posameznega tekmovanja ima pravico, da glede na okoliščine izvedbe posamezne 
aktivnosti, le-to opredeli drugače kot je določeno v prilogi 1 in 2. V takšnih primerih mora 
organizator opozoriti udeležence na spremenjen način točkovanja. 

 

9. člen 

(evidenca) 

Upravni odbor vodi evidenco vseh aktivnosti in sproti točkuje izvedene aktivnosti v tekočem letu. 
Tabela za športnika leta je javno objavljena na spletni strani športnega društva http://www.sele-vrhe.si.  

 

III. RAZGLASITEV ŠPORTNIKA LETA 

10. člen 

(izbor športnika leta) 

(1) Športnik leta postane tisti, ki v tekočem letu zbere največ točk pri aktivnostih, ki so predvidene v 
programu dela za posamezno koledarsko leto, na podlagi točkovanja iz 8. člena tega pravilnika. 

(2) Za izbor najboljšega športnika športnega društva je zadolžen upravni odbor. 

(3) Upravni odbor v mesecu januarju objavi uradne rezultate za športnika leta za preteklo koledarsko 
leto na spletni strani športnega društva http://www.sele-vrhe.si. 

 

11. člen 

(pritožba) 

(1) Zoper odločitev upravnega odbora o izboru športnika leta je dovoljena pritožba v roku 15 dni od 
objave uradnih rezultatov na spletni strani športnega društva http://www.sele-vrhe.si. Pritoži se 
lahko vsak član športnega društva, ki izkaže pravni interes (tekmuje za športnika leta in se pritoži 
zaradi varstva svojih pravnih koristi).  

(2) Pritožba mora biti v pisni obliki ter naslovljena na upravni odbor športnega društva. Pritožba je 
pravočasna, če je oddana zadnji dan pritožbenega roka priporočeno na pošto, o njej pa bo odločal 
nadzorni odbor športnega društva. Upravni organ mora v 15. dneh od prejema pravočasne 
pritožbe, le-to skupaj z ostalo dokumentacijo predati nadzornemu odboru, ki razsodi o pritožbi in 
morebitni spremembi športnika leta.  

(3) Nadzorni odbor razsodi o pritožbi v 7. dneh od prejema pritožbe in popolne dokumentacije od 
upravnega odbora. Na zasedanju nadzornega odbora v zvezi s pritožbo, je poleg članov 
nadzornega odbora lahko navzoč še član, ki se je na odločitev upravnega odbora pritožil ter 
predstavnik upravnega odbora, ki je zadolžen za vodenje evidence za športnika leta.  

 

12. člen 

(razglasitev športnika leta) 

(1) Razglasitev športnika leta v vseh kategorijah bo na občnem zboru tekočega leta za preteklo leto.  

(2) Na razglasitvi se predstavijo trije najboljši športniki iz posamezne kategorije, ki so v tekmovanju za 
športnika leta zbrali največ točk, v obrazložitvi pa se na kratko predstavijo njihovi največji dosežki. 

http://www.sele-vrhe.si/
http://www.sele-vrhe.si/
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(3) Najboljši športniki iz 2. odstavka tega člena prejmejo simbolične nagrade. Vrednost in vsebino 
nagrade za dosežen rezultat določi upravni odbor na eni od svojih predhodnih sej. Vrednost 
nagrade je odvisna od razpoložljivih denarnih sredstev društva ter predvidenih stroškov v 
naslednjih letih. 

 

IV. KONČNE DOLOČBE 

13. člen 

(namen tekmovanja) 

Namen izbora športnika leta je zgolj športne in družabne narave v smislu promoviranja športnega in 
zdravega načina življenja. V kolikor ta izbor ne dosega želenih namenov ali jih celo dosega v nasprotni 
smeri, je dolžnost upravnega odbora, da na eni izmed svojih sej razpravlja o ukinitvi tega izbora. 

 

14. člen 

(pričetek veljavnosti pravilnika) 

(1) Ta pravilnik so sprejeli člani na rednem občnem zboru športnega društva z dne 06.03.2011. Ta 
pravilnik začne veljati z dnem 07.03.2011, ko bo tudi javno objavljen na spletni strani športnega 
društva http://www.sele-vrhe.si.   

(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik za izbor športnika leta z dne 21. 
december 2003. 

 

 

Sele-Vrhe, dne 07.03.2011     V imenu UO ŠD Sele-Vrhe 

        Predsednik ŠD Sele-Vrhe 

        Marjan Hovnik  
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Priloga 1 

 
Aktivnosti, ki nimajo tekmovalnega značaja pri katerih se točkuje le udeležba z 10 točkami: 

- TRADICIONALNI ZIMSKI POHOD na Uršljo goro 

- ŠPORTNI OBISK CŠOD (zimski) 

- ŠPORTNI OBISK CŠOD (poletni) 

- LAŽJI PLANINSKI POHOD 

- SREČANJE S ŠD INVALID SLOVENJ GRADEC (kegljanje, streljanje z zračno puško, namizni tenis, 
pikado, šah) 

 

Priloga 2 

 
Aktivnosti, ki imajo tekmovalni značaj pri katerih se točkuje udeležba, dosežen rezultat in število 
udeležencev: 

- SANKANJE – TEKMOVANJE 

- ŠAHOVSKI TURNIR ZA POKAL ŠAHISTA ŠD SELE-VRHE 

- SMUČANJE – TEKMOVANJE V VELESLALOMU 

- TURNIR V NAMIZNEM TENISU 

- TURNIR V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO 

- TURNIR V KEGLJANJU 

- BADMINTON TURNIR (KBJL turnir) 

- KOLESARJENJE 

- TURNIR V TENISU 

- TURNIR V PIKADU 

- KOŠARKAŠKI TURNIR 

- TURNIR V ODBOJKI 

- NOGOMETNI TURNIR 
 

Priloga 3 
 

Aktivnosti, ki imajo tekmovalni značaj pri katerih se točkuje udeležba in dosežen rezultat: 

- SREČANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV MO SG 
 

Priloga 4 
 

Primer točkovanja, če je 12 udeležencev v eni kategoriji 

     mesto udeležba rezultat udeleženci skupaj 

1 10 60 12 82 

2 10 50 12 72 

3 10 40 12 62 

4 10 30 12 52 

5 10 20 12 42 

6 10 10 12 32 

7 10   11 21 

8 10   10 20 

9 10   9 19 

10 10   8 18 

11 10   7 17 

12 10   6 16 

 


