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Športna zveza Brežice športnikom, športnim organizacijam in športnim delavcem podeljuje 
športna priznanja za posebne dosežke na področju športa, ki so pomemben prispevek za 
delovanje in razvoj športa, kot tudi za kvaliteto življenja in afirmacijo športa v občini in širše 
ter posameznikom, dvojicam ali ekipam, ki so v preteklem letu dosegli vidnejše rezultate v 
državnem ali širšem merilu, zato objavlja 

 
POZIV K PODAJI PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ ZA DOSEŽKE ČLANIC 
ŠPORTNE ZVEZE BREŽICE NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI BREŽICE ZA LETO 

2022 
 
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).  
 
II. 
Podeljujejo se naslednja priznanja: 

1. Športnik oz. ekipa leta (7. člen pravilnika) 
 športnik leta 
 športnica leta 
 ekipa leta v individualnih športih 
 ekipa leta v kolektivnih športih 

2. Športnik leta s področja športa invalidov (8. člen pravilnika) 
 športnik invalid leta 
 športnica invalidka leta 

3. Perspektivni mladi športnik leta (8. člen pravilnika) 
 perspektivni športnik leta 
 perspektivna športnica leta 
 perspektivna ekipa leta v individualnih športih 
 perspektivna ekipa leta v kolektivnih športih 

4. Trener leta (10. člen pravilnika) 
 trener leta za individualne športe 
 trener leta za kolektivne športe  

5. Priznanje za športno potezo leta (11. člen pravilnika) 
6. Posebna športna priznanja (12. člen pravilnika) 
7. Diploma (13. člen pravilnika) 
8. Najbolj priljubljen športnik ali ekipa leta (14.  in 20. člen pravilnika) 

 
III. 
Navodila za podajo predlogov za športna 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. Kandidaturo za priznanje: 
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- »Športna poteza leta« (11. člen pravilnika) ter   
- »Posebna športna priznanja« (alineji c prvega odstavka 12. člena pravilnika) 

lahko predloži katerakoli fizična ali pravna oseba. 
3. Predlogi se morajo nanašati na dosežke v letu 2022. 
4. Predlagatelji smejo za posamezno kategorijo priznanja, razen za »Diplome«, predlagati 

le po ENEGA kandidata. 
5. Predlagatelji morajo za posamezne kategorije predložiti ustrezne in v celoti izpolnjene 

obrazce, pri čemer obrazcem priložijo za posamezno kategorijo zahtevane priloge. Za 
vse kategorije, razen »diplom«, morajo obvezno priložiti: 

- digitalna fotografija oz. logotip, če gre za društvo (v primeru plakete), 
primerno za tisk (v elektronski obliki); 

- kratek življenjepis kandidata oz. društva na področju športnega delovanja; 
- kot dokazila o dosežkih štejejo uradni bilteni nacionalnih panožnih zvez oz. 

objava rezultatov tekmovanj na spletnih straneh NPZ. 
Natančneje je vsebina predloga podana na posameznih obrazcih. 

 
Predlogi, ki ne bodo vsebovali vseh zahtevanih elementov, bodo zavrnjeni. Izjemoma bodo 
lahko predlagatelji pozvani k dopolnitvi vsebine opisa dosežka oz. življenjepisa ali delovanja 
društva. 
 
IV. 
Postopek končnega izbora: 

1. Predsedstvo zveze bo po preteku roka za oddajo prijav opravilo odpiranje in preverjanje 
skladnosti predlogov z določili pravilnika ter po potrebi pozvalo predlagatelje k 
dopolnitvi predlogov. Poziv k dopolnitvi bo posredovan na elektronski naslov kontaktne 
osebe predlagatelja. Rok za dopolnitev bo 5 dni. 

2. Popolne predloge bo obravnavala posebna komisija (19. člen pravilnika), ki opravi izbor 
in oblikuje predloge za posamezna priznanja.   

3. Najbolj priljubljen športnik ali ekipa leta  
Posebna komisija bo iz predlogov skladnih s pravilnikom za »«Športnik oz. ekipa leta«, 
»Športnik leta s področja športa invalidov« in »Perspektiven mlad športnik« oblikovala 
enotno listo, ki bo skozi medije predstavljena občanom naše občine.  

 
V. 
Oddaja predlogov: 

1. Predlogi se oddajo na ustreznih obrazcih za vsako vrsto priznanja posebej, vendar v 
eni kuverti. 

2. Predlogi se posredujejo: 
- Po elektronski pošti: info@sportbrezice.si ali 
- po pošti na naslov: Športna zveza Brežice, Černelčeva 10, 8250 Brežice in 

sicer v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – ŠPORTNIK LETA 
2022« 

- ali osebno strokovnemu sodelavcu zveze na sedežu zveze.  
Priloge (npr. fotografije) se posredujejo le na elektronski naslov.  

3. Rok za predložitev predlogov je 2. februar 2023 (zadnji rok za osebno predložitev ali 
oddajo kuverte na pošto). 

 
Brežice, 13. januar 2023 
 
 

      Predsednik ŠZ Brežice: 
              Stane Tomše, l.r. 
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