Na osnovi 31. člena Statuta Odbojkarske zveze Slovenije je Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na
seji dne 20.06.2006 sprejelo :

PRAVILNIK O DODELJEVANJU NAGRAD IN PRIZNANJ OZS
Namen podeljevanja
1. člen
Priznanja in nagrade podeljuje OZS za:
- organizacijsko delo;
- strokovno delo na področju razvoja odbojke;
- vrhunske tekmovalne dosežke;
- posebne zasluge in vlogo pri razvoju ter množičnosti odbojke, tudi izven odbojkarske organizacije.
Opredelitev upravičencev
2. člen
Priznanja in nagrade po tem pravilniku lahko prejmejo:
- igralci odbojke, člani ekip, ki so osvojili mednarodno prvenstvo, oziroma medaljo na balkanskem,
evropskem in svetovnem prvenstvu, Sredozemskih igrah, Univerziadi ali Olimpijskih Igrah.
- strokovni delavci (trenerji, vaditelji, inštruktorji, sodniki in drugi), ki so s svojim delom in strokovnostjo,
preko vrhunskih rezultatov uveljavili odbojko v Sloveniji in v mednarodnem merilu;
- igralci z najmanj desetletno aktivnostjo;
- organizatorji odbojkarske dejavnosti, ki so najmanj deset let aktivno in uspešno delovali v organih OZS;
- klubi, ki so si z neprekinjenim uspešnim delom in dobro organiziranostjo ustvarili športni ugled v SLO in
svetu;
- pravne in fizične osebe, ki so s svojo dejavnostjo pripomogle k razvoju in popularizaciji odbojke;
- ekipe in posamezniki za izjemne uspehe na tekmovalnem področju.
Vrste priznanj in nagrad
3. člen
Priznanja se podeljujejo v naslednjih oblikah:
- pisna pohvala, zahvala ali priznanje;
- plaketa v bronasti, srebrni ali zlati izvedbi.
Nagrade se podeljujejo v naslednjih oblikah:
- vrednostni simbol odbojke (dresi, grbi, žoge);
- denarne nagrade ali nagrade v materialni obliki;
- obisk vrhunske odbojkarske prireditve.
Vsa priznanja in nagrade se podeljujejo s pisno obrazložitvijo.
POSTOPEK PREDLAGANJA IN ODLOČITEV
4. člen
Vsak član OZS, posameznik ali organ OZS lahko kadarkoli poda pismeno pobudo za podelitev, s kratko
utemeljitvijo. Predlog se pošlje predsedstvu OZS.
5. člen
Predsedstvo odloči o predlogu in določi način in datum podelitve priznanj.
6. člen
Strokovna služba je dolžna spremljati, vzpodbujati in voditi postopke kandidatur za: Bloudkovo značko,
plaketo ali nagrado, državna odlikovanja in druga priznanja.
7. člen
O priznanjih in nagradah, ki jih prejemajo upravičenci iz 2. člena, od drugih organov in organizacij, mora
strokovna služba OZS voditi tekočo in trajno evidenco.
8. člen
Odločitev predsedstva glede podelitve priznanj je dokončna.
KONČNE DOLOČBE
9. člen
Za razlago določil in uporabo pravilnika v praksi je pristojno predsedstvo OZS.
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