
Naziv Opis Datum Opomba

Prireditve, dogodki

Podelitev priznanj športnikom, športnicam, športnim 

delavcem in društev za preteklo leto - 2021 9.03.2023 realizirano

Oblikovanje športnih značk - v primeru spremembe 

pravilnika december

Brežiški športni vikend 

Promocija športa kot zdravega načina življenja s 

predstavitvijo programov brežiških izvajalcev, predvsem 

društev, povezovanje s turistično ponudbo občine… sep.23

Športne igre zaposlenih

Športne igre zaposlenih predstavljajo tekmovanje v petih 

olimpijskih športnih panogah. Projekt je zasnovan kot 

tekmovanje ekip zaposlenih v podjetjih. Projekt se odvija 

po celi Sloveniji. Dodati športe, ki so atraktivnejšim za 

žensko in splošno širšo populacijo. 20.05.2023

Pohod po poteh Brežiške čete

Tradicionalna množično pohodniška prireditev, ki 

obeležuje spomin na dogodke iz naše zgodovine. Ena 

najstarejših v Sloveniji. Oblikovanje programa športnega 

dne za OŠ in SŠ. 28.10.2023

Projekt »Športna srečanja preko meja« - 

srečanja s športniki Samobora

Tradicionalno oktobrsko srečanje med športniki mesta 

Brežic in Samobora, ki je razširjano na OŠ in SŠ okt.23

Spoznavanje športa za najmlajše (SŠN) Spoznavanje športa za otroke vrtcev Brežice in Globoko vse leto

Organizacija smučarskega sejma Možnost nakupa in prodaje rabljene smučarske opreme dec.23

Športne počitnice za otoke in spoznavanje 

športa

Izvedba različnih športnih aktivnosti od ponedeljka do 

petka za osnovnošolce v sodelovanju s športnimi društvi in 

javnimi zavodi. 

julij - avgust (3 

termini) + 

zimske 

počitnice

BREkreacija in SLO FIT odrasli

Nov projekt Športne zveze Brežice na področju rekreativne 

vadbe za vso populacijo. V projekt bo vključenih 6 brežiških 

društev, ki bodo po mesec dni izvaja svoje aktivnosti 

(plavanje, borilne veščine, aerobika, tek, spining, veslanje). 

Izvajali bomo tudi množične meritve SLO-fit odrasli.
celo leto

Dan slovenskega športa
Množična tekaška prireditev, športne igre športnih 

društev. 23.09.2023

Osnutek program dela Športne zveze Brežice 2023

Športnik leta

Aktivnost 2023



Miniolimpija množična prireditev v atletskem četveroboju 26.09.2023

Izobraževanja, usposabljanja

Organizacijsko delo v športu: Varovanje 

osebnih podatkov

Strokovno delo v športu 

Promocija športa

Programi športa za mlade (v sklopu SŠN)

Vsi programi društev namenjeni osnovnošolcem na enem 

mestu. Publikacijo, v kateri je tudi prijavnica, prejmejo vsi 

osnovnošolci v občini.

začetek 

septembra

Promocijski video o brežiškem športu

Video in foto dokumentiranje dogajanja na športnem 

področju v občini (društva sama, zunanji izvajalec…) ter 

oblikovanje promocijskega videa za splet, proocijsko darilo 

… zaključek projekta v letu 2023. Skupaj z ZPTM (v pkviru 

projekta "Evropsko mesto športa").

2. faza: 

Zbiranje 

podatkov; 3. 

faza: 

Oblikovanje 

gradiva

Publikacija o brežiškem športu (tisk in e-

izdaja)

Večletni projekt, ki se do sedaj še ni ursničil. Brežiški šport, 

razen publikacij, ki ji samostojno izdajo posamezna 

društva, nima pregledne ne knjižne, ne e-izdaje na enem 

mestu

vse leto

2. faza: 

Zbiranje 

podatkov; 3. 

faza: 

Oblikovanje 

gradiva in 

izdaja

Organizacija usposabljanj, ki so skupna širšemu krogu 

športnih društev v skladu z izraženimi potrebami članic 

(glede na potrebe, interes - npr. organizacija prireditev, 

obveščanje o dogodkih, kot tudi izobraževanja na področju 

npr. kondicijskih treningov, tehnik sproščanja in podobno)



Regijska pisarna OKS

Med osnovne naloge regijske pisarne sodi  pomoč 

občinskim športnim zvezam v regiji pri uresničevanju 

dogovorjenih programov razvoja športa. Preko regijske 

pisarne se koordinirajo večji, skupni projekti med občinami 

regije oz. vse-slovenski projekti. Krepitev sodelovanja med 

ŠZB in zvezami ostalih občin v Posavju in Zasavju s 

skupnimi projekti športa za vse: Nadgradnja obstoječih 

projektov ŠZB (Dan slovenskega športa, SLO FIT odrasli..), 

oblikovanje novih skupnih projektov (npr. promocijski 

dogodki rekreativnih vadb kot je "Festival rekreativne 

vadbe", skupni kolesarski, tekaški dogodek, druženje 

društev ... vse leto

Ostale aktivnosti

Oblikovanje vsebine zveze glede na 

potrebe članic
Izvedba ankete, neformalna srečanja…

nefor.srečanje: 

6/23

Zbor članov Izvedba volilnega zbora 2023 april

Vzdrževanja spletne strani

Obveščanje članic, obveščanje javnosti o športu v občini za

najmanj naslednje ciljne skupine: športna društva, straši in

otroci, ljubitelji športa, rekreativni šprtniki … vse leto

Strategija športa v OB

prva polovica 

leta 

(oblikovanje 

predloga)

Mnenje k letnem programu športa november

Program promocije zdavja na del. mestu za podjetja

Ponudba SLOfit za odrasle

Oglaševanje dogodkov in sponzorjev

Evropski teden športa Koordinacija projekta v občini september

Strokovno-tehnična podpora članicam

zveze in drugim športnim organizacijam v

občini

Organizacija usposabljanj strokovnega in tehničnega kadra,

posvetov na temo aktualnih dogodkov, pomoč pri prijavah

na razpise, oblikovanje in podajanje pobud občinskim in

drugim organom vse leto

Sodelovanje s sosednjimi občinami –

Zaprešič, Samobor ter drugimi akterji na

področju športa

Priprava skupnih programov, projektov, iskanje drugih

virov … Povezovanje v smislu nadgrajevanja dejavnosti

zveze in njenih članic vse leto

Tekoče poslovanje zveze vse leto

Vključevanje v aktivnosti pri upravljanju 

športa v občini

Tržni projekti
september - 

oktober


