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Številka: 01-2023 
Datum: 13.01.2023 
 
 
Zadeva: RAZPIS: ŠPORTNIK LETA OBČINE BREŽICE 2022 
 
Spoštovani predstavniki športnih društev v občini Brežice! 
 
Športna zveza Brežice bo tudi v letošnjem letu izvedla tradicionalno prireditev Športnik leta 
občine Brežice, ki bo na sporedu v četrtek, 16. marca 2023, ob 18. uri v Domu kulture Brežice. 
 
Tudi letošnja izvedba predvideva podelitev priznanj na osmih različnih področjih, ki jih 
opredeljuje pravilnik: 

1. Športnik/športnica/ekipa leta (4 kategorije) 
2. Športnik/športnica leta s področja športa invalidov (2) 
3. Perspektivni/a mladi športnik/športnica/ekipa leta (4) 
4. Trener leta (2) 
5. Priznanje za športno potezo leta (1) 
6. Posebna športna priznanja 
7. Diploma  
8. Najbolj priljubljen športnik/športnica/ekipa leta (1) 

 
Hkrati vam pošiljamo tudi poziv k podaji predlogov za člane posebne komisije za podelitev 
priznanj. Komisijo sestavljajo trije predstavniki klubov/društev članic zveze in dva predstavnika 
Predsedstva zveze. 
 
Rok za oddajo predlogov je četrtek, 2. februar 2023, posebna komisija se bo sestala 
predvidoma teden dni kasneje.  
 
Poziv za oddajo predlogov za prejemnike športnih značk vam bomo posredovali v prihodnjem 
tednu. 
 
V priponkah vam pošiljamo: 

 Poziv k podaji predlogov za podelitev priznanj za dosežke članic Športne zveze Brežice 
na področju športa v občini Brežice za leto 2022; 

 Poziv k podaji predlogov za člane posebne komisije za podelitev priznanj za dosežke 
članic Športne zveze Brežice na področju športa v občini Brežice za leto 2022; 

 Obrazec za podajo predlogov za podelitev priznanj za dosežke članic Športne zveze 
Brežice na področju športa v občini Brežice za leto 2022; 

 Obrazec za podajo predlogov za člane posebne komisije za podelitev priznanj za 
dosežke članic Športne zveze Brežice na področju športa v občini Brežice za leto 2022; 

 Obrazec za podajo predlogov za prejemnike Diplom; 
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 Pravilnik Športne zveze Brežice o dodeljevanju priznanj za dosežke na področju športa 
v občini Brežice. 

 
Za vsa dodatna vprašanja vam je 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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