
Obr3 - športna vzgoja otrok in mladine, usmerjena v kakovostni in vrhunski šport

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

Obrazec 3

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjena v kakovostni in vrhunski šport

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport predstavlja
širok spekter programov za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja
vrhunskih športnih rezultatov. Programi vključujejo načrtno skrb za mlade športnike, zato
morajo izvajalci izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve NPŠZ.
Izvajalec izpolni obrazec 3 za vsako posamezno skupino v vsakem posameznem
programu! 

Izvajalec programa:  
Naziv programa:  
Naziv skupine:  
Športna panoga:  

Celoletni tekmovalni programi1

Pripravljalni in tekmovalni programi vadbe.

Pripravljalni program (od 6 let do 9 let) (ustrezno označi)

Pripravljalni program (od 10 let do 11 let)
Pripravljalni program (od 12 let do 13 let)
Tekmovalni program (od 14 let do 15 let)
Tekmovalni program (od 16 let do 17 let)
Tekmovalni program (od 18 let do 19 let)
Velikost skupine (število udeležencev)  
Število ur vadbe tedensko  
Število tednov vadbe  
Natančnejši pregled potrebnega števila udeležencev vadbenih skupin in strokovno utemeljenega števila ur 
vadbe na letni ravni po posameznih športnih panogah je podan v posebni prilogi – »PRAVILNIK-OBČINE-OKS-
oblikovanje vadbenih skupin«

Programi dodatne športne vadbe (tekmovalni programi športnikov–mladinski razred)
Mladi športniki usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji,
pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov dosežejo status športnika mladinskega razreda 
(MLR). S tem pridobijo BONUS točke za programe dodatne športne vadbe, ki pa se vrednotijo le pod pogojem, 
da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva s 
sedežem v občini.
Velikost skupine (število udeležencev)  

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:

____________________________

1 Označi samo en program – za vsak program in skupino izpolni svoj obrazec
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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 objekte
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. Dokazila o registraciji športnikov
7. Izjava nacionalne panožne športne zveze, ki dokazuje resničnost podatkov o kategorizaciji
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