Športna zveza Brežice
Poročilo za leto 2022

I.

VSEBINSKO POROČILO

Športna zveza Brežice je tudi v letu 2022 izvedla številne množične športne dogodke in ostale aktivnosti
ter pomagala brežiškim športnim društvom in klubom. Do dne 15. november je letno članarino za leto
2022 poravnalo rekordno število športnih društev (36).

A. Projekti:

Peking doma z Valom 202 v Brežicah
Med zimskimi olimpijskimi igrami v Pekingu je Športna zveza Brežice v sodelovanju z OKS - ZŠZ, Valom
202, Zavodom za šport Brežice, Občino Brežice ter lokalnimi športnimi društvi pripravila dvodnevni
dogodek Peking doma. Brežice so bile ena izmed petih lokacij, ki so gostile omenjeni dogodek.
Pri Športni dvorani Brežice so 16. in 17. februarja potekale številne športne delavnice, ki so se jih
udeležili učenci nekaterih brežiških šol. Ob tej priložnosti nas je obiskala tudi Potujoča Planica - mini
skakalnica, poligon za izvajanje curlinga v organizaciji Curling zveze Slovenije, pred vhodom v športno
dvorano pa je stal tudi velik zaslon, na katerem so si lahko udeleženci ogledali vse ključne dogodke iz
ZOI v Pekingu.
Omenjeni dogodek je služil tudi kot uraden začetek dogodkov v sklopu prejetega naziva Evropsko
mesto športa 2022. Slavnostni dvig zastave sta opravila brežiška olimpijca - Jure Rovan in Barbara
Špiler.

Športne počitnice
Športna zveza Brežice je v sodelovanju z Zavodom za šport Brežice ter lokalnimi športnimi društvi že
tretje leto zapored pripravila projekt Športne počitnice.
Udeleženci športnih počitnic so v petih dneh »taborov« spoznali različne športne aktivnosti, ki jih
izvajajo športna društva v občini Brežice. Nad udeleženci so ves čas počitnic bdeli strokovno
usposobljeni animatorji, posamezne športne panoge pa so jim predstavili trenerji oziroma vaditelji.
Vadeči so med drugim spoznali različne ekipne igre z žogo, osnove atletike in gimnastike, se pomerili v
kegljanju in igrami z loparji, odkrivali skrivnosti borilnih veščin, veslali, plesali, plavali ter preživeli
nadvse pester in aktiven teden.
V letu 2022 se je v izvedbo aktivnosti priključil tudi Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.
Dogajanje na športnih počitnicah je bilo razdeljeno na tri osrednje dele:






7.00 - 8.30: prihod udeležencev in delavnice ZPTM
8.30: zajtrk
9.00 - 12.15: spoznavanje štirih različnih športnih aktivnosti/panog
12.30: kosilo
13.00 - 15.00: aktivnosti in delavnice ZPTM

Udeleženci športnih počitnic in njihovi starši so bili nad dogajanjem izjemno navdušeni. V treh terminih
se je počitnic udeležilo skoraj 150 otrok oziroma v povprečju skoraj 50 na posamezni termin.
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Namen projekta je bil, da otroci med poletnimi počitnicami preživijo športno obarvan teden ter tako
spoznajo dejavnosti, ki jih izvajajo športna društva v naši občini. Glede na odziv udeležencev in staršev,
lahko ugotovimo, da je bil namen projekta dosežen, hkrati pa smo postavili dobre temelje, da se
podobne aktivnosti izvedejo tudi v bodoče.
Športne počitnice smo oglaševali preko naše spletne strani in spletne strani Občine Brežice. O
dogajanju smo s foto in video materialom redno obveščali tudi starše in sorodnike udeležencev.
Izvedba športnih počitnic je planirana tudi med novoletnimi počitnicami.

Publikacija »Interesni programi za otroke in mladino« in Spoznavanje
športa za najmlajše
Eden pomembnejših projektov zveze je vsakoletna izdaja publikacije, kjer so na enem mestu zbrani
podatki o programih športa, ki jih društva naše občine izvajajo za otroke in mladino. V publikaciji, ki jo
brezplačno prejmejo vsi otroci druge starostne skupine brežiških vrtcev ter učenci prvih dveh triad
brežiških osnovnih šol ob začetku šolskega leta, se nahajajo osnovni podatki o programih, kontaktni
podatki, kot tudi prijavnica, ki jo lahko uporabijo za prijavo k posameznemu vadbenemu programu.
Projekt je finančno podprt s strani Občine Brežice. V letu 2022 je bila naklada publikacij 2000, v vsebino
je bilo vključenih rekordnih 28 društev in kar 105 programov. Vsi programi so predstavljeni tudi na
spletni strani Športne zveze Brežice.
Tudi v letu 2022 smo nadaljevali s sodelovanjem treh zavodov, športne zveze in lokalnih športnih
društev. Slednje so oziroma bodo v letošnjem šolskem letu izpeljale delavnice za otroke Vrtca Mavrica
Brežice in Vrtca Globoko v naslednjih športnih disciplinah: atletika, nogomet, rokomet, košarka in
gimnastika.

Športne igre zaposlenih 2022
Športna zveza Brežice je športne igre zaposlenih izvedla že sedmo leto zapovrstjo. Namen projekta je
spodbuditi poslovno javnost k športni aktivnosti ter preko športne aktivnosti, druženja in zabave krepiti
vez med gospodarstvom in športom. Namenjene so zaposlenim v podjetjih, javnih organizacijah in
drugih institucijah na slovenskem trgu. Športne igre zaposlenih 2022 v Brežicah so bile na sporedu 10.
septembra 2022 v športnem parku Dobova. Iger se je udeležilo 180 posameznikov iz 15 različnih
podjetij oz. organizacij.








Mali nogomet
Odbojka na mivki
Košarka
Lokostrelstvo
Tenis
Badminton
Prstomet

Predsednikov tek ob Dnevu slovenskega športa
Tudi v letošnjem letu smo uspešno izvedli prireditev Dan slovenskega športa 2022. Osnovna ideja z
izvedbo akvatlona je bila prestavljena, zato smo se vrnili k samim koreninam prireditve in slednjo
izpeljali v Vrbini. Letošnji tek je bil prvi pod »sponzorstvom« predsednika Republike Slovenija Boruta
Pahorja.
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Gre za množičen projekt, ki ga izvaja Športna zveza Brežice. V tretji izvedbi se je teka udeležilo skoraj
1000 tekačev in tekačic. Tek na Dan slovenskega športa (23. september – dan, ko je leta 2000 prvič
zaigrala Zdravljica v počastitev dosežkov naših olimpijcev v Sydneyu) je povsem rekreativnega značaja,
namen katerega je premagati simbolično razdaljo 2309 metrov ter tako počastiti šport. Trasa teka
poteka po Vrbini, dogodka pa se udeležujejo tako osnovnošolci, dijaki, kot tudi rekreativni tekači,
upokojenci ter tudi mimoidoči.
Učenci OŠ Brežice so se s Foksijevo plesno točko in navijaškim vzdušjem večkrat v živo javili na
Kongresni trg, kjer je potekala osrednja slovesnost. Ob 12.00 uri so vsi učenci OŠ Brežice začeli s tekom
in tako obeležili praznik. Ob tem je potrebno omeniti, da smo uspešno nagovorili tudi šole, ki niso bile
direktno vključene v naše aktivnosti, saj so nam iz vseh osmih brežiških osnovnih šol poročali, da so v
sklopu praznika športa izvedli vsaj eno dodatno športno aktivnost.

BREŽIŠKI ŠPORTNI VIKEND
Športna zveza Brežice je že 24. leto zapored pripravila prireditev Brežiški športni vikend, ki je že tretje
leto zapored potekala v mesecu septembru. K sodelovanju v projektu je v letošnjem letu pristopilo 20
športnih društev oziroma organizacij, ki so v povezavi s Športno zvezo Brežice pripravila kar 35
aktivnosti. Skupno število udeležencev je v letošnjem letu preseglo številko 3000, kar nas izjemno
veseli.
Društvom smo v letošnjem letu omogočili šest različnih načinov vključitve v projekt: Dnevi odprtih vrat,
sodelovanje pri projektih Dan slovenskega športa in Dan brez avtomobila ter izvedba tradicionalnih
projektov, turnirjev in inovativnih dejavnosti, ki se na našem prostoru v takšni obliki še niso pojavile.
Na takšen način smo k sodelovanju želeli pritegniti čim več društev in jim vliti dodaten zagon ob začetku
novega šolskega leta oziroma sezone.
V septembru je 8 društev organiziralo dneve odprtih vrat v 8 različnih športnih panogah.
Ob omenjenih aktivnostih ne gre pozabiti tudi na izvedbo tradicionalnih projektov društev (Poletje v
kajaku), sodelovanju pri izvedbi prireditve Dan brez avtomobila (štiri aktivnosti) in pomoč pri
organizaciji tekmovanja v air badmintonu.
Kot že omenjeno, so se v okviru Športnega vikenda oz. v sklopu promocije le-tega odvili tudi naslednji
projekti:
- Dan slovenskega športa
- Mini olimpijada
- Dan brez avtomobila.
Osrednji cilji letošnjega projekta:
 promocija športne aktivnosti kot načina zdravega življenja,
 predstavitev športnih programov in dejavnosti, ki se odvijajo po društvih v občini v smislu
odprtih vrat posameznega kluba,
 predstavitev športno rekreativne dejavnosti, kot del turistične ponudbe v občini v sodelovanju
z lokalnimi turističnimi organizacijami,
 ponuditi vsem niz športno rekreativnih dejavnosti.
V okviru projekta je Športna zveza Brežice naredila korak naprej tudi v smislu promocije. Tako smo
pripravili posebne grafike za celotno dogajanje kot tudi za posamezne dogodke. Tudi letos smo
dogodke promovirali preko zaslona Litebox, ki je lociran v Športni dvorani Brežice, na njem pa se poleg
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urnika in aktivnosti v sklopu BŠV pojavljajo tudi podatki o članicah Športne zveze Brežice ter ostale
vsebine.
Športna zveza Brežice je tudi v letošnjem letu zagotovila nagrade in priznanja na izvedenih turnirjih.
Vsem športnim društvom smo pokrili stroške organizacije posameznih aktivnosti.
Projekt finančno podpirata Fundacija za šport in Občina Brežice.

Mini Olimpijada 2022
V izvedbo letošnje Mini Olimpijade, ki je potekala na zaprtem delu glavne brežiške ulice v
popoldanskem času, se je vključilo kar 13 športnih društev. Dogodek je požel izjemno zanimanje in se
ga je udeležilo skoraj 200 otrok, ki so se preizkusili v različnih športnih izzivih ter spoznali delovanje
lokalnih športnih društev. Udeleženci so za uspešno opravljene izzive prejeli žige, na koncu pa jih je
čakala tudi spominska nagrada - majica, medalja Evropsko mesto športa 2022 in nogavice. Za dobro
vzdušje na sami prireditvi so poleg klubskih delavcev poskrbeli predstavniki Olimpijskega komiteja
Slovenije - Združenja športnih zvez ter tudi predstavniki ZPTM (poslikava obrazov).

Športna srečanja preko meje 2022
Projekt obsega športna srečanja s sosednjo obmejno občino na Hrvaškem, občino Samobor. Nosilca
projekta sta Športna zveza Brežice in Samoborski sportski savez. V projektu sodelujejo športna društva
iz obeh obmejnih občin ter osnovne in srednje šole Brežic in Samobora.
Cilj projekta je krepitev obmejnega sodelovanje na področju delovnja organizacij civilne družbe in
javnih inštitucij na področju športa, izmenjava izkušenj, znanj, oblikovanje novih skupnih projektnih
idej ter nenazadnje izboljšanje kvalitete življenja prebivalcev v obmejnem prostoru.
Osnovni namen projekta je predvsem mreženje, povezovanje posameznih organizacij na področju
športnih dejavnosti, prenosu znanj, izkušenj ter prepoznavanju možnosti za oblikovanje skupnih
programov ter s tem krepitev organizacij tako na kadrovskem kot tudi na vsebinskem področju.
V četrtek, 14. oktobra 2022, se je v Samoboru odvil tradicionalni dogodek Športna srečanja preko mejo.
Srečanja se je udeležilo 120 športnikov iz obeh obmejnih občin.
Na praznik mesta Samobor, 13. oktobra, so se v tem hrvaškem mestu srečali športniki obeh obmejnih
občin. Delegacijo občine Brežice so poleg predstavnikov Športne zveze Brežice zastopali kadeti NK
Brežice 1919, teniški igralci TK Brežice, člani Namiznoteniškega društva Dobova, dve mlajši selekciji
Košarkarskega kluba Brežice in ekipa Rokometnega kluba Dobova. Vsi obračuni so minili v izjemnem
prijateljskem vzdušju. Končne zmage so se v Samoboru veselili hrvaški športniki.
Povratno srečanje je bilo na sporedu v četrtek, 27. oktobra, v Brežicah. Po končanih tekmovanjih vseh
prej navedenih ekip, so se športniki in njihovi trenerji odpravili v Športno dvorano Brežice, kjer jih je
čakala pogostitev - večerja in pijača.

Brekreacija
BREkreacija je novi projekt Športne zveze Brežice namenjen predvsem odrasli populaciji, med drugim
tudi dijakom in študentom. Glavni namen projekta je, da z brezplačnimi vadbenimi programi
vzpodbudimo posameznike k večji športni aktivnosti in zdravem slogu življanja.
K sodelovanju k projektu so pristopili izkušeni športni delavci, ki na svojem področju delujejo že vrsto
let. Projekt je v prvem letu delovanja slonel na dobri praksi iz leta 2020, ko je bila Občina Brežice
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vključena v evropski projekt Stavi na zdravje ter ljudem ponudila nabor športnih vsebin. Z željo, da se
omenjena praksa nadaljuje oziroma še nadgradi, bo ŠZB v letu 2021 zagnala projekt BREkreacija.
Gre za večletni projekt. Želja vseh pa je, da bi v bodoče vzpostavili mrežo ponudnikov rekreativne vadbe
v Brežicah. Športna zveza Brežice bo tudi v bodoče bdela nad prijavami in izvajanjem projekta, hkrati
pa tudi posameznikom svetovala, za katero vadbo se lahko odloči. Največjo nadgradnjo projekta v letu
2022 vidimo v vključitvi v program Slofit odrasli (»športni karton za odrasle«). Na takšen način smo
lahko v vadbo vključili še več udeležencev, hkrati pa skušali vključiti tudi udeleženci iz drugih občin v
Posavju.
V letu 2022 je projekt slonel na sedmih aktivnostih: vesljanje, spining, tekaška vadba, splošna vadba s
pomočjo borilnih veščin, supanje, plavanje in aerobika.
V okviru projekta bo v decembru (sobota 10. 12. 2022) izpeljan dogodek SKOK V ZIMO, na katerem bo
med drugim izvedeno:



testiranje SLO – FIT ODRASLI
prestavitev rekreativnih programov za odrasle, ki jih izvajajo organizacije v občini.

Pohod po poteh Brežiške čete
V sklopu prireditev ob prazniku občine Brežice je Športna zveza Brežice v sodelovanju s Planinskim
društvom Brežice, Krajevno skupnostjo Pečice in Zvezo borcev za vrednote NOB Brežice organizirala
tradicionalno športno rekreativno in manifestativno prireditev, 46. pohod »Po poteh Brežiške čete«.
Letošnji pohod, ki je obenem tudi družabno srečanje borcev, izgnancev, planincev in mladine, je
potekal v soboto 22. oktobra 2022 v Pečicah
Dogodek je vsako leto uvrščen tako na koledar prireditev ob počastitvi občinskega praznika, kot na
koledar rekreativnih prireditev in se je udeležuje vedno več športnih navdušencev, pohodnikov in tistih,
ki jim obujanje spominov na dogodke iz 2. svetove vojne veliko pomeni, iz cele Slovenije in sosednje
Hrvaške. Kraj dogajanja si vsake tri leta izmenoma »prilastijo« Sromlje, Pečice in Pišece – vasi z
območja, kjer so meseca novembra 1941 delovali borci Brežiške čete.
Na letošnji prireditvi se je zbralo okoli 300 udeležencev, planincev iz posavskih in zasavskih planinskih
društev ter sosednje Hrvaške, članov borčevskih organizacij, izgnancev in mladine.
Nastopajoči v spremljevalnem programu so bili: Pihalni orkester Kapele, MePZ KUD Oton Župančič
Artiče pod vodstvom Stanke Turšič Pungerčar, učenki OŠ Artiče Julija Grašak in Hana Rostohar Jakič
pod mentorstvom mag. Mateje Jankovič Čurič ter harmonikar Jakob Drečnik iz GŠ Brežice pod
mentorstvom profesorja Nika Ogorevca.
Slavnostni govornik na 46. prireditvi je bil prvi predsednik Republike Slovenije g. Milan Kučan.
Udeležence pohoda so nagovorili tudi predsednik KS Pečice g. Janez Omerzel, župan občine Brežice g.
Ivan Molan, podpredsednik Združenja borcev za vrednote NOB Brežice g. Stane Preskar in predsednik
ŠZ Brežice Stanko Tomše.
Po končanem otvoritvenem programu so se planinci podali na planinski pohod mimo obeležij iz NOB,
ostali udeleženci pa so ostali na družabnem srečanju na prireditvenem prostoru.
Enotna pot je pohodnike vodila iz Pečic na vzhod proti Osredku nato do gradu Podsreda, kjer so imeli
krajši postanek za ogled gradu in malico iz nahrbtnika. Vračali so se po cesti proti zahodu do križišča,
nato pa po gozdni cesti prispeli v Pečice.
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Za pot so potrebovali tri ure hoje. Celotna trasa pohoda je bila označena s strani PD Brežice.
Vsak udeleženec pohoda je prejel posebno izkaznico, kamor se mu vsako leto vtisne žig pohoda. Za
trikratno udeležbo na pohodu se podeli bronasta, za petkratno srebrna in za desetkratno udeležbo
zlata značka pohoda.

Športnik leta 2021
Športna zveza Brežice je v četrtek, 10. aprila 2022, organizirala prireditev Športnik leta 2021. Prireditev
je bila po dveh letih ponovno izvedena v polnem obsegu. Poleg podelitve vseh nagrad in priznanj
brežiškim športnikom, športnicam, kolektivom in športnim delavcem, je bila na prireditvi odprta
razstava ob Dnevu slovenskega športa, ki je 10 dni gostovala v Brežicah. Na prireditvi je posebna
priznanja športnikom Zasavja, Posavja in Dolenjske podelil tudi predstavnik OKS - ZŠZ.
Prejemniki nagrad:
Športnik leta 2021

Jakob Urbanč

Atletski klub Brežice

Športnica leta 2021

Ela Petan

Fight Club Shony

Ekipa leta - individualni športi 2021

Jedert Jevševar In Maruša Rus

Društvo borilnih veščin
Katana

Športnica invalidka leta 2021

Leja Glojnarič

Atletski klub Brežice

Perspektivna športnica leta 2021

Sara Ščuri

Strelski klub Brežice

Perspektivna ekipa leta - individualni
športi 2021

Neli Rožman In Ema Šušterič

Društvo borilnih veščin
Katana

Trener leta - individualni športi 2021

Jure Žabjek

Društvo borilnih veščin
Katana

Priznanje za 50. Jubilej

Karate Klub Brežice

Priznanje za 30. Jubilej

Golf Klub Grad Mokrice

Priznanje za izjemne dosežke

Tadej Škof

Priznanje ob zaključku športne poti

Gorazd Škof

Najbolj priljubljen športnik leta 2021

Jakob Urbanč

Badminton klub Pišece

Atletski klub Brežice

Dogajanje na prireditvi so s plesnim nastopom popestrili plesali Plesnega društva Imani Brežice.

Evropsko mesto športa 2022
Športna zveza Brežice je aktivno sodelovala pri pripravi kandidature kot tudi izvedbe številnih projektov
v okviru prejetega naziva Evropsko mesto 2022.

B. Delovanje regijske pisarne OKS za področje Zasavja in Posavja
Med osnovne naloge regijske pisarne sodi pomoč občinskim športnim zvezam v regiji pri uresničevanju
dogovorjenih programov razvoja športa ter prizadevanja za ustanavljanje športnih zvez občin, kjer jih
ni in kjer je izražen interes društev za njihovo ustanovitev, pomoč športnim društvom v občinah, v
katerih ni ustanovljenih športnih zvez, pri zastopanju njihovih interesov v matičnih občinah,
uveljavljanje modela sofinanciranja športa na lokalni ravni v skladu z NPŠ 2014-2023, spodbuja
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medobčinsko povezovanje in čezmejno sodelovanje, vključevanje v projekte OKS-ZŠZ in koordinacija
le-teh v regiji, organizacija posvetov na temo aktualne zakonodaje in ostalih strokovnih tem. Pisarno
vodi Ivan Gerjevič.
V letošnjem letu smo v okviru Regijske pisarne:
- Organizirali srečanje športnih zvez Posavja in Zasavja, na katerih smo se nekoliko spoznali.
Predstavili smo svoje zamisli glede sodelovanja zvez na področju organizacije dogodkov, kot
tudi reševanja sistemskih težav društev.
- Pomagali izpeljati regionalni posvet zvez v Sevnici (17.11.2022).

Pripravila:
Jaka Lenart
Vilma Zupančič
Predsednik:
Stanko Tomše

