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Športna zveza Brežice športnim delavcem podeljuje posebna priznanja za dolgoletno delo na 
področju športa, ki je pomembno prispevalo k delovanju in razvoju športa, kot tudi za kvaliteto 
življenja in afirmacijo športa v lastnem društvu, občini in širše, zato objavlja 

 
POZIV K PODAJI PREDLOGOV ZA PODELITEV  

ŠPORTNIH ZNAČK 
 ZA DOLGOLETNO DELO V DRUŠTVU/KLUBU 

 
I. 
Poziv se izvaja v skladu z določili Pravilnika Športne zveze Brežice o dodeljevanju priznanj za 
dosežke članic ŠZB na področju športa v občini Brežice z dne 22.11.2022 (v nadaljevanju: 
pravilnik).  
 
Posebna oblika priznanj Športne zveze Brežice predstavljajo »Športne značke Športne zveze 
Brežice«, se podeljujejo 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«. 
 
II. 
Podeljujejo se naslednja priznanja: 

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. 

 
III. 
Navodila za podajo predlogov za posebna priznanja: 

1. Predloge lahko podajo društva, ki so člani Športne zveze Brežice, kar izkažejo s 
podpisano pristopno izjavo in vplačano letno članarino (za leto 2022 ali 2023). 

2. Posamezni predlagatelji smejo predlagati po enega kandidata za posamezno od treh 
razpisanih stopenj.  

3. Predlagatelji morajo predložiti ustrezne in v celoti izpolnjene obrazce z zahtevanimi 
prilogami: 

- digitalna fotografija primerno za tisk (v elektronski obliki); 
- kratek življenjepis kandidata na področju športnega delovanja. 

Natančneje je vsebina predloga podana na obrazcu. 
 
Opombe: 

a) Isti kandidat ne more biti tudi prejemnik enega od priznanj za Športnika leta 2022.  
b) 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. 
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IV. 
Postopek končne potrditve: 

1. Predsedstvo zveze bo po preteku roka za oddajo predlogov opravilo formalno 
ustreznost predlogov ter po potrebi pozvalo predlagatelje k dopolnitvi le-teh. Poziv k 
dopolnitvi bo posredovan na elektronski naslov kontaktne osebe predlagatelja. Rok za 
dopolnitev bo 5 dni. 

VI. 
Športne značke se podelijo na priložnostnih dogodkih posameznih društev, prejemnike se 
objavi na spletni strani zveze, navede v priložnostnem biltenu prireditve Športnik leta 2022 in 
izpostavi na sami prireditvi Športnik leta 2022, ki bo v četrtek 16. marca 2023. 
 
V. 
Oddaja predlogov: 

1. Predlogi se oddajo na ustreznih obrazcih. 
2. Predlogi se posredujejo: 

- Po elektronski pošti: info@sportbrezice.si ali 
- ali osebno strokovnemu sodelavcu zveze na sedežu zveze.  

Priloge (npr. fotografije) se posredujejo le na elektronski naslov.  
3. Rok za predložitev predlogov je 16. februar 2023 (zadnji rok za osebno predložitev 

ali oddajo kuverte na pošto). 
 
 
Brežice, 26. januar 2023 
 
 

      Predsednik ŠZ Brežice: 
              Stane Tomše, l.r. 
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