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Zadeva: VABILO K VČLANITVI
Spoštovani!
Športna zveza Brežice deluje že več kot 30 let. V tem času smo izvajali številne programe, od katerih
so nekateri postali tradicionalni: Pohod po poteh brežiške čete, Športni vikend, prireditev Športnik
leta, športna srečanja s Samoborom, publikacija Programi interesne vabe za otroke in mladino, …
Kot vse organizacije smo imeli vzpone in tudi padce, vendar vztrajamo in skupaj s svojimi članicami
pripravljamo nove projekte in se soočamo z novimi izzivi. V letu 2007 smo začeli z uresničevanjem
ene pomembnejših aktivnosti – promocije brežiškega športa. Na svečani prireditvi 26. marca bodo
tako letos že 14. podeljena priznanja športnikom in športnim delavcem, ki so s svojim trudom in
dosežki zaznamovali športno sceno v preteklih letih oz. v letu 2019.
Vabimo vas, da se nam pridružite tudi vi. Z včlanitvijo lahko predlagate svoje kandidate za športna
priznanja, kakor tudi sodelujete pri ostalih obstoječih projektih in predlagate nove. Športna zveza
Brežice je na nivoju občine krovna organizacija društvene športne sfere in je članica Olimpijskega
komiteja Slovenije - združenja športnih zvez. Osnovna dejavnost zveze in njena vloga v občinskem
športu je opredeljena v temeljnem aktu – statutu zveze in to je povezovanje vseh izvajalcev športa
v občini v organizacijskem in strokovnem smislu, zastopanje interesov društev in klubov tako do
republiške društvene krovne organizacije OKS-ZŠZ, kot tudi do občinskih upravnih organov
(financerja športa na lokalni ravni) ter izvajanje skupnih programov športa, opredeljenih v letnem
programu. Kot člani športne zveze ste deležni tudi ugodnosti in bonitet, ki ga nudi OKS-ZŠZ svojim
članom. Vse informacije v zvezi s koriščenjem bonitet dobite na športni zvezi. Seznam ugodnosti in
bonitet si lahko ogledate na spletni strani OKS-ZŠZ.
Vse članice športne zveze so predstavljene tudi na naši spletni strani.
Letna članarina znaša 21,00 EUR in jo poravnate na podlagi predračuna, ki ste ga prejeli na vaš enaslov. Za vsa društva, ki se na novo vključijo v športno zvezo, prilagamo še pristopno izjavo.
Za vse dodatne informacije v zvezi z včlanitvijo nam pišite na: sportna.zveza.brezice@siol.net ali
pokličite strokovnega sodelavca Jako Lenarta (041/781-207).
Športni pozdrav!
Priloge:
- Pristopna izjava
Predsednik Športne zveze Brežice
Stanko Tomše, l.r.
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društvo, klub
AMD Brežice
Atletski klub Brežice
Badminton klub Pišece
Badmintonski klub Brežice
DBV Katana Globoko
Društvo Sonček Posavje
Golf klub Grad Mokrice
Kajak kanu klub Čatež
Kajak kanu klub Krško
Karate klub Brežice
Kegljaški klub Brežice
Košarkarski klub Brežice
Nippon klub Krško-podružnica Čatež
Nogometni klub Brežice 1919
NTK Dobova
Orientacijski klub Brežice
Planinsko društvo Brežice
Plesno društvo Imani Brežice
Posavski alpinistični klub
Ribiška družina Brežice
Rokometni klub Brežice
SD Rudar Globoko
Strelski klub Brežice
Šahovski klub Brežice
ŠD Kajak kanu Brežice
Športno društvo Sušica
TD Sokol Brežice
Teniški klub Brežice
VIVA klub Brežice

