Na podlagi Statuta Košarkarske zveze Slovenije je Izvršni odbor Košarkarske zveze Slovenije
dne 29.3.2010 sprejel naslednji

PRAVILNIK
O PRIZNANJIH IN NAGRADAH

KZS

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo vrste priznanj in nagrad Košarkarske zveze Slovenije (KZS),
njihova oblika, pogoji in postopek njihovega podeljevanja, ter razlogi in postopek za njihov
odvzem.
2. člen
KZS podeli priznanja in nagrade košarkarjem, košarkarskim športnim delavcem in drugim
posameznikom ter košarkarskim in drugim organizacijam.
Priznanja in nagrade KZS se lahko podeli tudi tujim državljanom in tujim ter mednarodnim
organizacijam.
Priznanja in nagrade KZS se lahko podeli tudi posmrtno.

II. PRIZNANJA IN NAGRADE
3. člen
Priznanja in nagrade KZS so:
- »častni član KZS«
- »zlata košarkarska žoga KZS«
- »srebrna košarkarska žoga KZS«
- »nagrada KZS«
- »priznanje KZS«

4. člen
O podelitvi priznanj in nagrad odloča Izvršni odbor Košarkarske zveze Slovenije
5. člen
Izvršni odbor odloča o podelitvi priznanj in nagrad na podlagi razpisa ali na predlog članov
KZS, razen zlate in srebrne žoge KZS, ki jo Izvršni odbor KZS podeli s posebnim sklepom
brez javnega razpisa.
6. člen
Razpis za podelitev priznanj in nagrad se objavi v uradnem glasilu KZS ali na spletni strani
KZS, na posebnem obrazcu in mora vsebovati:
- vrsto in število priznanj in nagrad
- kriterije za podelitev priznanj in nagrad
- navedbo možnih predlagateljev
- navedbo dokumentacije, ki jo je potrebno predložiti predlogu z obrazložitvijo predloga
- rok za dostavo predlogov

a. ČASTNI ČLAN KZS
7. člen
Priznanje oz. naziv »častni član KZS« se podeli posameznikom za izjemne zasluge in dosežke
za delo na tekmovalnem, strokovnem in organizacijskem področju za delo v košarki.
Naziv »častni član KZS« daje prejemniku le protokolarne pravice.
8. člen
Naziv »častni član KZS« se izroči praviloma na seji skupščine KZS ali ob posebnih
priložnostih, s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva »častni član
KZS«.
Naziv »častni član KZS« se podeljuje praviloma ob okroglih obletnicah, izjemoma pa ob
življenskih jubilejih prejemnika priznanja.
Naziv »častni član KZS« se lahko podeli tudi posmrtno.

b. ZLATA KOŠARKARSKA ŽOGA KZS
9. člen
Priznanje »zlata košarkarska žoga KZS« se podeli:
- košarkarju, ki je na meddržavnih tekmah 50 krat nastopil za državno člansko
reprezentanco Slovenije;
- trenerju državne reprezentance za vodenje 30-tih uradnih meddržavnih tekem članske
reprezentance Slovenije.

c. SREBRNA KOŠARKARSKA ŽOGA KZS
10. člen
Priznanje »srebrna košarkarska žoga KZS« se podeli:
- košarkarju, ki je na meddržavnih tekmah 25 krat nastopil za državno člansko
reprezentanco Slovenije;
- trenerju državne reprezentance za vodenje 15-tih uradnih meddržavnih tekem članske
reprezentance Slovenije.

d. NAGRADA KZS
11. člen
»Nagrada KZS« se podeli posameznikom in organizacijam iz 2. člena tega pravilnika za
izjemen prispevek k razvoju košarke ali vrhunski tekmovalni dosežek

e. PRIZNANJE KZS
12. člen
»Priznanje KZS« se podeli posameznikom in organizacijam iz 2. člena tega pravilnika za
prispevek k razvoju košarke ali za pomemben tekmovalni dosežek.

III. PRISTOJNOSTI
13. člen
KZS podeljuje svoja priznanja in nagrade ob ustreznih prilikah.
Sklep o dodelitvi priznanja in nagrad KZS sprejme Izvršni odbor KZS.
14. člen
Posamezno priznanje in nagrada se lahko podeli samo enkrat.
15. člen
Razpis za podelitev priznanj in nagrad objavi Izvršni odbor KZS.
Znak in obliko priznanj in nagrad določi Izvršni odbor KZS.
Evidenco priznanj in nagrad vodi generalni sekretar KZS.
16. člen
Prejemniku priznanja ali nagrade se odvzame priznanje ali nagrada, če se ugotovi, da je bilo
priznanje ali nagrada podeljena na podlagi neresničnih podatkov pri izpolnjevanju pogojev za
pridobitev priznanja ali nagrade.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Pri kriterijih za podelitev priznanj in nagrad, ki določajo dobe aktivnosti, se upošteva tudi
delo v času delovanja v bivši državi Jugoslaviji.
18. člen
Vsa dosedanja priznanja in nagrade, ki jih je do sedaj podelila KZS ostanejo v veljavi in se
vključijo v seznam podeljenih priznanj in nagrad.

19. člen
Za razlago določil tega pravilnika je pristojen Izvršni odbor KZS.

20. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem sprejetja na izvršnem odboru KZS in se uporablja
naslednji dan po sprejetju.
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