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Zadeva: RAZPIS: Športnik leta občine Brežice 2022 - 
ŠPORTNE ZNAČKE 
 
Spoštovani predstavniki športnih društev v občini Brežice! 
 
Na 16. rednem Zboru članov Športne zveze Brežice v mesecu novembru 2022 je bil sprejet nov 
Pravilnik Športne zveze Brežice o dodeljevanju priznanj za dosežke na področju športa v občini 
Brežice, v katerega je vključena nova kategorija priznanj. 
 
Posebno obliko priznanj Športne zveze Brežice predstavljajo »Športne značke Športne zveze 
Brežice«. Priznanja so namenjena športnim delavcem za dolgoletno delo v posameznem 
športnem društvu. Gre za športne entuziaste, brez katerih športno društvo in šport v občini ne 
bi bil na takšnem nivoju kot je npr.: tajniki, pralci dresov, šoferji, organizatorji tekem, 
zapisnikarji, sodniki, vaditelji, predsedniki in vse ostale »deklice za vse«, ki se v klasičnem 
formatu ne (z)najdejo med nagrajenci, brez katerih pa športna društva in šport na sploh v naši 
občini ne bi bil na takšnem nivoju. 
 
Športne značke se podelijo za: 

1. Najmanj 5-letno delo v športnem društvu - bronasta značka. 
2. Najmanj 10-letno delo v športnem društvu - srebrna značka. 
3. Najmanj 20-letno delo v športnem društvu - zlata značka. 

 
Istega kandidata lahko predlaga več društev za različne stopnje za delo v različnih društvih oz. 
posameznik je lahko prejemnik športne značke v več različnih društvih. 
 
Predlagatelji in odločevalci o prejemnikih navedenih priznanj ste VI – društva oz. klubi., ki 
boste vašim članom značke podelili na lastnih priložnostnih dogodkih. Na Predsedstvu zveze 
bomo poskrbeli le za formalno preveritev ustreznosti predlogov in predstavitev vaših 
izbrancev: Objava na spletni strani zveze, priložnostnem biltenu prireditve Športnik leta 2022 
ter primerna predstavitev na navedeni tradicionalni prirediti, ki bo v četrtek, 16. marca 2023, 
ob 18. uri v Domu kulture Brežice. 
 
Podrobneje vam bomo novo obliko priznanj predstavili na neformalnem srečanju 
predvidoma 9. februarja 2023. 
Za vsa dodatna vprašanja vam je sicer na voljo strokovni sodelavec Športne zveze Brežice Jaka 
Lenart (info@sportbrezice.si in 041/781-207). 
 
Športni pozdrav! 
     

Predsednik Športne zveze Brežice 
Stanko Tomše, l.r. 
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