
Obr2 - prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

Javni razpis za financiranje športnih programov v občini Kidričevo v letu 2022
(po Pravilniku o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ v občini Kidričevo)

Obrazec 2

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine predstavlja širok spekter športnih dejavnosti
za  populacijo  od  predšolskega  do  vključno  srednješolskega  obdobja.  Vrednotijo  se
organizirane oblike športne dejavnosti netekmovalnega značaja za otroke in mladino, ki
nadgrajujejo šolsko športno vzgojo, so vzgojno naravnani in niso del uradnih tekmovalnih
sistemov NPŠZ.
Izvajalec izpolni obrazec 2 za vsako posamezno skupino v vsakem posameznem
programu! 

Izvajalec programa:
Naziv programa:
Naziv skupine:
Program za otroke in mladino s posebnimi potrebami

☐ Promocijski športni programi1

Med promocijske športne programe, ki se pretežno izvajajo v zavodih VIZ, prištevamo: Mali sonček (MS), Ciciban
planinec (CP), Zlati sonček ZS), Naučimo se plavati (NSP), Krpan (KRP) in Mladi planinec (MP).
Če se programi izvajajo v okviru obveznega učnega procesa (kurikuluma) in/ali so financirani s strani MIZŠ 
(Zavoda za šport RS Planica), niso predmet sofinanciranja po LPŠ občine.
Program za predšolske otroke (do 6 let) (ustrezno označi)

Program za šoloobvezne otroke (od 6 let do 15 let)
Število udeležencev programa  

☐ Šolska športna tekmovanja
Šolska športna tekmovanja, ki se izključno izvajajo v zavodih VIZ, predstavljajo udeležbo šolskih športnih ekip 
na organiziranih tekmovanjih v razpisanih športnih panogah od lokalne do državne ravni.
Program za šoloobvezne otroke (od 6 let do 15 let) (ustrezno označi)

Program za mladino (od 15 let do 19 let)
Število udeležencev programa  

☐ Celoletni športni programi
Obstoječi celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine potekajo najmanj 30 tednov v 
letu oziroma 60 ur letno. Raznolikost izvajalcev omogoča kakovostno ponudbo, ob enakih pogojih pa LPŠ 
omogoča prednost športnim društvom. Če programe izvajajo zavodi VIZ, se ovrednoti le strokovni kader!
Program za predšolske otroke (do 6 let) (ustrezno označi)

Program za šoloobvezne otroke (od 6 let do 15 let)
Program za mladino (od 15 let do 19 let)
Velikost skupine (število udeležencev)  
Število ur vadbe tedensko  
Število tednov vadbe  

☐ Programi v počitnicah in pouka prostih dneh
Programi v času počitnic in pouka prostih dni praviloma predstavljajo športne dejavnosti v skrajšanem obsegu 
(tečaji, projekti), ki jih ponujajo različni izvajalci. Če programe izvajajo zavodi VIZ, se ovrednoti le strokovni 
kader!
Program za predšolske otroke (do 6 let) (ustrezno označi)

Program za šoloobvezne otroke (od 6 let do 15 let)
Velikost skupine (število udeležencev)  
Število ur programa  

1 Označi samo en program – za vsak program in skupino izpolni svoj obrazec
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Podatki o objektih, kjer se bo izvajal program skupine 
Naziv objekta  Tip (ustrezno označi): Zaprt: Odprt: 

Naziv objekta  Tip (ustrezno označi): Zaprt: Odprt: 

Naziv objekta  Tip (ustrezno označi): Zaprt: Odprt: 

Naziv objekta  Tip (ustrezno označi): Zaprt: Odprt: 

Predvideni stroški za najem in uporabo športnih objektov  
Število strokovnega kadra  
Predvideni stroški za strokovni kader  
Predvideni materialni stroški za izvedbe športnih programov  

Žig Podpis odgovorne osebe:

____________________________

Priloge:
1. Opis programa in terminski načrt izvedbe, z utemeljitvijo navedenih materialnih stroškov
2. Pogodbe o najemu športnih objektov, ki dokazujejo višino predvidenih stroškov za objekt
3. Pogodbe z izvajalci strokovnega dela, ki dokazujejo predvidene stroške za strokovni kader
4. Terminski plan vadbe (na obrazcu 7)
5. Poimenski seznam udeležencev v skupini
6. Izjavo, da se program ne izvaja kot interesna dejavnost in ni sestavni del  učnega procesa

(podajo samo javni zavodi – šole).
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