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1. člen  

Ta pravilnik določa število, pogoje za podelitev, postopek in ureja druga vprašanja v zvezi z 

nagradami članov društva. 

 

2. člen  

Društvo podeljuje naslednja priznanja in nagrade: 

- nagrada za športni duh (SPIRIT nagrada), 

- nagrada za igralca z največ napredka (MOST IMPROOVED PLAYER nagrada), 

- nagrada za začetnika leta (ROOKIE OF THE YEAR nagrada), 

- nagrada za požrtvovalno delo v društvu (nagrada MALA DREVA) in 

- častna nagrada za dolgoletno delo v društvu (častna nagrada VELIKA DREVA). 

 

3. člen 

Postopke za podelitev nagrad in priznanj vodi posebna Komisija za podelitev nagrad, 

priznanj in pohval društva, ki jo vsako leto imenuje upravni odbor, najkasneje 30 dni pred 

podelitvijo.  

Komisijo sestavljajo predsednik, trenerji (največ trije) in po potrebi bivši nagrajenci. Izbere jih 

upravni odbor društva.  

O podelitvi priznanj in nagrad dokončno odloča upravni odbor društva.  

 

4. člen 

(nagrada za športni duh) 

Član/ica je izkazal/a nadpovprečno upoštevanje načel športnega duha (ang. Spirit Of The 

Game), kot so opisani v 1. členu uradnih WFDF ultimate pravil (ang. WFDF Rules of Ultimate 

2013). 

Član/ica redno izkazuje integriteto in poštenost in je vzor mlajšim in neizkušenim članom. S 

svojim obnašanjem deluje vzgojno in v skladu z vizijo in etičnim kodeksom društva.  

Član/ica izkazuje motivacijske sposobnosti na in izven igrišča. 

 



 
 

Komisija lahko za kandidata nagrade za športni duh predlaga člana moške ekipe, ženske 

ekipe ali oba.   

Nagrado se podeli vsako sezono, prejmeta pa jo lahko največ 2 člana v tekoči sezoni.    

 

5. člen 

(nagrada za igralca z največ napredka) 

Nagrada za igralca z največ napredka (MOST IMPROOVED PLAYER) se podeli članu/ici ki 

je v pretekli sezoni je pokazal/a korenit preskok v znanju, razumevanju in tehniki, ki jo 

zahteva športna panoga ultimate.  

Član/ica je vidno izboljšal/a odnos do ekipe in dojemanje načel športnega duha (ang. Spirit 

Of The Game).  

Komisija lahko za kandidata nagrade za igralca z največ napredka predlaga člana moške 

ekipe, ženske ekipe ali oba hkrati. 

Nagrado se podeli vsako sezono, prejmeta pa jo lahko največ 2 člana v tekoči sezoni.    

 

6. člen 

(nagrada za začetnika leta) 

Nagrada za začetnika leta (ROOKIE OF THE YEAR) se lahko podeli članu/ici, ki je v pretekli 

sezoni igral/a za člansko ekipo (Training squad) in je član društva največ dve leti. 

Po strokovnem mnenju trenerjev in vodstva kluba izkazuje veliko talenta in možnosti za 

napredovanje. 

Komisija lahko za kandidata nagrade za igralca z največ napredka predlaga člana moške 

ekipe, ženske ekipe ali oba.   

Nagrado se podeli vsako sezono, prejmeta pa jo lahko največ 2 člana v tekoči sezoni.    

 

7. člen 

(nagrada za požrtvovalno delo v društvu) 

Nagrada za požrtvovalno delo v društvu (MALA DREVA) se podeli članu/ici  za prostovoljno, 

nesebično in požrtvovalno delo izven redne vadbe.  

Skozi sezono se je nadpovprečno in aktivno vključeval/a v delovne ekipe društva in s svojim 

delom znatno prispeval k blaginji društva.  

Komisija lahko za kandidata nagrade za požrtvovalno delo predlaga samo enega člana ali 

članico. 



 
 

Nagrada za požrtvovalno delo v društvu se podeli vsako sezono največ enemu članu ali 

članici.  

  

8. člen 

(častna nagrada za dolgoletno požrtvovalno delo v društvu) 

Častna nagrada za požrtvovalno delo v društvu (VELIKA DREVA) se podeli članu/ici, ki 

aktivno deluje v društvu najmanj 4 leta in s svojim delom znatno prispeva k blaginji društva in 

razvoju športne panoge ultimate.   

Častno nagrado za požrtvovalno delo v društvu se lahko podeli tudi zunanjim fizičnim 

osebam ali pravnim osebam, ki so znatno pripomogle k blaginji društva in razvoju športne 

panoge ultimate. 

Nagrada se podeljuje periodično, na vsaka 4 leta, od začetka veljave tega pravilnika.  

Komisija lahko pripravi več predlogov, ki jih dodatno obravnava upravni odbor. 

 

9. člen 

Za nagrade, ki se vezane na tekočo sezono velja, da tekoča sezona traja od meseca 

januarja do oktobra tistega leta, za katerega se podeljuje nagrada.  

Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme upravni odbor društva.  

 

 

Predsednik ŠD Ultimate frisbee Maribor 

Mag. Miha Pauko 

 

 


