
 

RAZPISNI OBRAZEC 7. SOGLASJE LOKALNIH SKUPNOSTI (OBČIN) K KOORDINACIJI INTERESNIH 
PROGRAMOV PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE V ŠOLSKEM LETU 2020/21, KI 
JO BO IZVAJAL IZBRANI PODROČNI CENTER  

 
 

Ime lokalne skupnosti  

Naslov  

Odgovorna oseba  

 
Daje soglasje, da se za koordinacijo interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v 
šolskem letu 2020/21 na področju lokalne skupnosti (občine) ___________________________, imenuje 
naslednja organizacija in koordinatorji: 
 

Naziv organizacije (prijavitelj):  

Naslov: 

Odgovorna oseba: 

Vodja področnega centra: 

Področni koordinator za programe Mali sonček, Zlati sonček in Krpan: 

Področni koordinator za program Naučimo se plavati: 

Področni koordinator za program Šolska športna tekmovanja in prireditve: 

Področni koordinator za program »Hura, prosti čas«: 

 
 

Področni center __________________________ bo za lokalno skupnost opravljal naslednje naloge: 

 

 Za izvajanje in koordinacijo interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine bo zagotavljal 
dodatne finančne vire s strani javnih razpisov,  razpisov lokalnih skupnosti, sponzorjev in donatorjev, 

 Koordiniral bo organizacijo in izvedbo interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v 
šolskem letu 2020/21 (športne programe Mali sonček, Zlati sonček in Krpan, program Naučimo se plavati, 
Šolska športna tekmovanja in prireditve ter program Hura prosti čas) v lokalni skupnosti od temeljne ravni dalje 
(vrtci, šole, lokalna skupnost), 

 Otroke in mladino bo spodbujal k vključevanju v interesne programe prostočasne športne vzgoje otrok in 
mladine, ki se v lokalni skupnosti izvajajo, 

 Izvajalce programov (vrtce, šole, društva)  na področju lokalne skupnosti bo spodbujal k izvajanju interesnih 
programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, 

 Spodbujal in organiziral bo spopolnjevalne seminarje za izvajalce interesnih programov prostočasne športne 
vzgoje otrok in mladine v okviru področnega centra, 

 Organiziral bo promocijske prireditve za interesne programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine na 
nivoju področnega centra, 

 Komuniciral bo z izvajalci ter promocijsko deloval na področju lokalne skupnosti, 

 Iskal bo možnosti za odpiranje javnih športnih površin v lokalni skupnosti v pouka prostem času (kader, 
finančna sredstva), 

 Obveščal bo lokalno skupnost o uspešnosti izpeljave posameznih interesnih programov prostočasne športne 
vzgoje otrok in mladine.  

 
Lokalna skupnost bo delovala v smeri: 

 

 povečanja deleža sredstev za interesne programe prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, ki jih 
opredeljujeta Zakon za športu in Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (športne programe Mali 
sonček, Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo se plavati, program Šolska športna tekmovanja 
in prireditve in program Hura, prosti čas), 

 osveščanja javnosti o pomembnosti gibanja in športa kot civilizacijske vrednote, predvsem za mlade, saj je 
pomemben dejavnik preprečevanja in zdravljenja vrste sociopataloških pojavov, 

 zagotavljanja pogojev za opravljanje in razvoj interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in 
mladine, 

 načrtovanja, gradnje in vzdrževanja primernih javnih športnih objektov, 

 spodbujanja izobraževanja, usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih kadrov v športu, 

 omogočanja večjega izkoriščanja javnih športnih površin, predvsem športnih prostorov v šolah, za potrebe 
učencev, staršev in društev zunaj šolskih delovnih dni, zlasti ob sobotah, nedeljah in med počitnicami. 

 
Žig lokalne skupnosti:        Podpis odgovorne osebe: 


