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Številka: 03-2021 
Datum: 22.01.2021 
 
Zadeva: ČLANARINA 2021 in VABILO K VČLANITVI V ŠPORTNO ZVEZO BREŽICE 
 
Spoštovani! 

Športna zveza Brežice je neprofitna, prostovoljna zveza športnih organizacij iz občine Brežice, 
ki že več kot tri desetletja skrbi za povezovanje športnih akterjev, iskanje novih priložnosti in 
idej, zastopanje interesov društev in klubov ter izvajanje skupnih programov na področju 
športa v občini Brežice. 
 
Športna zveza Brežice v okviru svojega letnega programa izvaja številne programe, ki so postali 
stalnica v naši občini: 

 Prireditev Športnik leta (počastitev najboljših športnih dosežkov v minulem letu), 

 Športna srečanja preko meje (s športniki iz hrvaškega Samobora), 

 Pohod po poteh Brežiške čete (osrednja prireditev ob občinskem prazniku), 

 Brežiški športni vikend (osrednji dogodek, pri katerem sodeluje več kot 20 društev), 

 Športne igre zaposlenih (v okviru projekta OKS-ZŠZ), 

 Spoznavanje športa za najmlajše. 
 
V letu 2021 bo zveza zagnala tudi dva nova projekta: 

 športne počitnice, 

 BREkreacija (rekreativne vadbe), 
 
ter sodelovala pri izvedbi projektov OKS-ZŠZ: 

 Slovenska bakla, 

 praznovanje ob dnevu slovenskega športa (23. september 2021). 
 
Poleg omenjenih projektov pa je Športna zveza Brežice aktivna še na drugih področjih: 

 Podaja mnenja Letnemu programu športa Občine Brežice. 

 Urejanje in izdaja publikacije Programi športa mladih (predstavitev dejavnosti članic 
zveze v posameznem šolskem letu), ki jo prejmejo vsi osnovnošolci v občini Brežice. 

 Promocija in predstavitev športnih organizacij, dogodkov, vadb in treningov s pomočjo 
prenosnega ekrana Litebox, spletne strani ter socialnih omrežji zveze. 

 Mreženje in sodelovanje predstavnikov športnih organizacij na formalnih in družabnih 
(neformalnih) srečanjih. 

 Pomoč in svetovanje ob prijavi na javne razpise. 

 Obveščanje članov zveze o aktualnih informacijah (posredovanje informacij OKS – ZŠZ, 
Covid-19 problematika, …). 
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Športna zveza Brežice večino svojih aktivnosti izvaja v povezavi z lokalnimi športnimi društvi, 
hkrati pa je njen osnovni namen vsakodnevna podpora klubom in zagotavljanje čim boljših 
izhodišč za razvoj športa v občini Brežice. 
 
Kot člani športne zveze ste deležni tudi bonitet, ki ga svojim članom nudi OKS – ZŠZ. 
 
V preteklem letu je bilo v športno zvezo vključenih rekordnih 30 društev. Na Športni zvezi 
Brežice si želimo, da bi tudi v letu 2021 nadaljevali uspešno tradicijo ter izkoristili nove zamisli, 
ideje in priložnosti, ki jih prinaša »pokoronsko obdobje« in šport spet postavili na mesto, ki 
mu pripada. 
 
Zato Vas vljudno vabimo, da s plačilom letne članarine postanete del Športne zveze Brežice in 
skupaj z nami spišete nove nepozabne športne zgodbe. 
 
Letna članarina znaša 21,00 €, poravnate pa jo na podlagi predračuna, ki ste ga prejeli na vaš 
e-naslov. Za vsa društva, ki se na novo vključijo v športno zvezo, prilagamo še pristopno izjavo. 
 
Vse dodatne informacije v zvezi z včlanitvijo dobite na elektronskem naslovu 
info@sportbrezice.si ali telefonski številki strokovnega sodelavca Jake Lenarta (041/781-207). 
 
 
Športni pozdrav! 
 
Priloge:  

- Pristopna izjava  

- Predračun za plačilo letne članarine za leto 2021     
  

Predsednik Športne zveze Brežice 
Stanko Tomše, l.r. 
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SEZNAM ČLANOV ŠPORTNE ZVEZE BREŽICE V LETU 2020 
 

1 Atletski klub Brežice 

2 Avto moto društvo Brežice 

3 Badminton klub Pišece 

4 Badmintonski klub Brežice 

5 Društvo borilnih veščin Katana 

6 Društvo Sonček Posavje 

7 Golf klub Grad Mokrice 

8 Kajak kanu klub Čatež 

9 Kajak kanu klub Krško 

10 Karate klub Brežice 

11 Kegljaški klub Brežice 

12 Klub borilnih veščin Fight club Shony 

13 Košarkarski klub Brežice 

14 Namiznoteniški klub Dobova 

15 Nippon klub - podružnica Čatež 

16 Nogometni klub Brežice 1919 

17 Orientacijski klub Brežice 

18 Planinsko društvo Brežice 

19 Plesno društvo Imani 

20 Posavski alpinistični klub 

21 Rokometni klub Brežice 

22 Strelski klub Brežice 

23 Strelsko društvo Rudar Globoko 

24 Športno društvo Kajak kanu Brežice 

25 Športno društvo Plavalna akademija Rok Kerin 

26 Športno društvo Sušica 

27 Športno rekreativno društvo Ti&Jaz 

28 Telovadno društvo Sokol Brežice 

29 Teniški klub Brežice 

30 Viva klub Brežice 
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