Razpisni obrazec 1. »VODENJE PODROČNEGA CENTRA« za področno koordinacijo interesnih programov
športa otrok in mladine v šolskem letu 2017/2018
I. PODATKI O PODROČNEM CENTRU in vodjo PC
1.1

Ime področnega centra

1.2

Vodja področnega centra

1.3

Strokovna usposobljenost
Visokošolska izobrazba

1.4

Naslov

1.5

Poštna številka

1.6

Kraj

1.7
1.8
1.9
1.10

Telefon (V kolikor bo vaša prijava uspešna

GSM

bosta pri vaši sliki v Informatorju za šolsko leto
2017/2018 objavljeni naslednji številki.)

Fax (V kolikor bo vaša prijava uspešna bo pri
vaši sliki v Informatorju za šolsko leto 2017/2018
objavljena naslednja številka)

e – pošta (V kolikor bo vaša prijava uspešna
bo pri vaši sliki v Informatorju za šolsko leto
2017/2018objavljen naslednji naslov)

Spletna stran

II. OPREDELITEV NALOG IN CILJEV VODJE PODROČNEGA CENTRA
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.12
1.12.1
1.12.2
1.13
1.13.1
1.13.2
1.13.3

Število vključenih v letu 2016/2017 in cilj v letu
2017/18
Mali sonček, Zlati sonček in Krpan
Naučimo se plavati
Šolska športna tekmovanja in prireditve
Hura, prosti čas
Obveščanje (označi z DA ali NE)
Obveščanje prek e-pošte
Lastna spletna stran oz. sportmladih.net
Promocijske dejavnosti (označi z DA ali NE)
Izpeljava posveta
Usposabljanja
Izpeljava zaključne prireditve na področju

šol

vrtcev
2016/2017

2017/18

2016/2017

občin
2017/18

2016/2017

2017/18

III. FINANCIRANJE
PREDVIDENI PRIHODKI ZA VODENJE PC (samo za vodenje brez sredstev za
izpeljavo programa)
Zavod za šport RS Planica
Sredstva lokalnih skupnosti
Sredstva izvajalcev vključenih v program (vrtcev, šol, društev ...)
Drugi viri (donatorji, sponzorji, ...)
SKUPAJ
1.14

znesek v EUR

PREDVIDENI ODHODKI ZA VODENJA PC ( samo za vodenje brez sredstev za
znesek v EUR
izpeljavo programa)
Strošek strokovnega dela (ure na terenu, potni stroški...)
Tehnični stroški (pisarniški material, telefon...)
Drugi stroški:
SKUPAJ
Vrednotenje strokovnega dela
Število ur:
Vrednost ure:
EUR
1.15

Podpis vodje področnega centra:
Kraj in datum: ______________________

Žig:

Podpis odgovorne osebe prijavitelja:

Razpisni obrazec 2. »MALI SONČEK«, »ZLATI SONČEK« in »KRPAN« za področno koordinacijo v šolskem
letu 2017/2018
I. PODATKI O KANDIDATU za koordinatorja
2.1

Ime in priimek

2.2

Strokovna usposobljenost
Visokošolska izobrazba

2.3

Naslov

2.4

Poštna številka

2.5

Kraj

2.6
2.7
2.8

Telefon (V kolikor bo vaša prijava uspešna

GSM

bosta pri vaši sliki v Informatorju za šolsko leto
2017/2018 objavljeni naslednji številki.)

Fax (V kolikor bo vaša prijava uspešna bo pri
vaši sliki v Informatorju za šolsko leto 2017/2018
objavljena naslednja številka)

e – pošta (V kolikor bo vaša prijava uspešna
bo pri vaši sliki v Informatorju za šolsko leto
2017/2018 objavljen naslednji naslov)

II. OPREDELITEV NALOG
SONČEK in KRPAN

PODROČNEGA KOORDINATORJA

2.9

Število vključenih v letu 2016/2017 in cilj v
letu 2017/2018

2.9.1
2.9.2
2.9.3.
2.10
2.10.1
2.10.2
2.11
2.11.1
2.11.2
2.11.3

Zlati sonček
Krpan
Mali sonček
Obveščanje (označi z DA ali NE)
obveščanje prek e-pošte
lastna spletna stran oz. sportmladih.net
Promocijske dejavnosti (označi z DA ali NE)
Izpeljava posveta
Usposabljanja
Izpeljava zaključne prireditve na področju

za športne programe MALI SONČEK, ZLATI

udeležencev
16/17 17/18

vrtcev
16/17 17/18

šol
16/17 17/18

občin
16/17 17/18

III. FINANCIRANJE
PREDVIDENI PRIHODKI ZA VODENJE PROGRAMA ( samo za vodenje brez sredstev
za izpeljavo programa)
Zavod za šport RS Planica
Sredstva lokalnega proračuna
Sredstva izvajalcev (vrtci, šole, društva...)
Drugi viri (starši, socialne službe, zdravstvene službe, donatorji, sponzorji...)
SKUPAJ
2.12

znesek v EUR

PREDVIDENI ODHODKI ZA VODENJE PROGRMA ( samo za vodenje brez sredstev
znesek v EUR
za izpeljavo programa)
Strošek vsebinske in organizacijske priprave koordinacije programa
Strošek strokovnega dela za koordinacijo programov (ure na terenu, potni stroški...)
Tehnični stroški (pisarniški material, telefon...)
Drugi stroški:
SKUPAJ
Vrednotenje strokovnega dela za koordinacijo programa
Število ur:
Vrednost ure:
EUR
2.13

Podpis koordinatorja: :

Žig:

Podpis odgovorne osebe prijavitelja:

Razpisni obrazec 3. »NAUČIMO SE PLAVATI« za področno koordinacijo v šolskem letu 2017/2018
I. PODATKI O KANDIDATU za koordinatorja
3.1

Ime in priimek

3.2

Strokovna usposobljenost
Visokošolska izobrazba

3.3

Naslov

3.4

Poštna številka

3.5

Kraj

3.6
3.7
3.8

Telefon (V kolikor bo vaša prijava uspešna

GSM

bosta pri vaši sliki v Informatorju za šolsko leto
2017/2018 objavljeni naslednji številki.)

Fax (V kolikor bo vaša prijava uspešna bo pri
vaši sliki v Informatorju za šolsko leto 2017/2018
objavljena naslednja številka)

e – pošta (V kolikor bo vaša prijava uspešna
bo pri vaši sliki v Informatorju za šolsko leto
2017/2018 objavljen naslednji naslov)

II. OPREDELITEV NALOG PODROČNEGA KOORDINATORJA za športni program NAUČIMO SE PLAVATI
3.9
3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.9.4
3.10
3.10.1
3.10.2
3.10.3
3.11
3.11.1
3.11.2

Število vključenih v letu 2014/15 in 2015/16
in cilj v letu 2016/17 in 2017/18
Odstotek vključenih šol v preverjanje znanja
plavanja
Odstotek znanja plavanja
Odstotek vključenih vrtcev v 10-urne plavalne
tečaje
Odstotek neplavalcev vključenih v 15-urne
plavalne tečaje
Obveščanje (označi z DA ali NE)
Obveščanje prek e-pošte
Lastna spletna stran oz. sportmladih.net
Uporaba spletne aplikacije Naučimo se plavati
Promocijske dejavnosti (označi z DA ali NE)
Izpeljava posveta
Sodelovanje na sklepni prireditvi

odstotki
14/15
15/16

cilj 16/17

odstotki
cilj 17/18

III. FINANCIRANJE
PREDVIDENI PRIHODKI ZA VODENJE PROGRAMA ( samo za vodenje brez sredstev
za izpeljavo programa)
Zavod za šport RS Planica
Sredstva lokalnega proračuna
Sredstva izvajalcev (vrtci, šole, društva...)
Drugi viri (starši, socialne službe, zdravstvene službe, donatorji, sponzorji...)
SKUPAJ
3.12

znesek v EUR

PREDVIDENI ODHODKI ZA VODENJE PROGRMA ( samo za vodenje brez sredstev
znesek v EUR
za izpeljavo programa)
Strošek vsebinske in organizacijske priprave koordinacije programa
Strošek strokovnega dela za koordinacijo programov (ure na terenu, potni stroški...)
Tehnični stroški (pisarniški material, telefon...)
Drugi stroški:
SKUPAJ
Vrednotenje strokovnega dela za koordinacijo programa
Število ur:
Vrednost ure:
EUR
3.13

Podpis koordinatorja:

:

Žig:

Podpis odgovorne osebe prijavitelja:
3

Razpisni obrazec 4. »ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA IN PRIREDITVE za OSNOVNE ŠOLE« za
področno koordinacijo v šolskem letu 2017/2018
I. PODATKI O KANDIDATU - OŠ za koordinatorja
4.1

Ime in priimek

4.2

Strokovna usposobljenost
Visokošolska izobrazba

4.3

Naslov

4.4

Poštna številka

4.5

Kraj

4.6
4.7
4.8

Telefon (V kolikor bo vaša prijava uspešna

GSM

bosta pri vaši sliki v Informatorju za šolsko leto
2017/2018 objavljeni naslednji številki.)

Fax (V kolikor bo vaša prijava uspešna bo pri
vaši sliki v Informatorju za šolsko leto 2017/2018
objavljena naslednja številka)

e – pošta (V kolikor bo vaša prijava uspešna
bo pri vaši sliki v Informatorju za šolsko leto
2017/2018 objavljen naslednji naslov)

II. OPREDELITEV NALOG PODROČNEGA KOORDINATORJA za športni program ŠŠT in PRIREDITVE - OŠ
4.9

Število vključenih v letu 2015/2016 in cilj v
letu 2017/2018

4.9.1
4.10
4.10.1
4.10.2
4.11
4.11.1
4.11.2
4.11.3

Šolska športna tekmovanja
Obveščanje (označi z DA ali NE)
Obveščanje prek e-pošte
Lastna spletna stran oz. sportmladih.net
Promocijske dejavnosti (označi z DA ali NE)
Izpeljava posveta in usposabljanja
Izpeljava zaključne prireditve na področju
Sodelovanje na sklepni prireditvi

OŠPP

OŠ
2015/16

2017/18

2015/16

2017/18

občin
2015/16

2017/18

III. FINANCIRANJE - OŠ
PREDVIDENI PRIHODKI
4.12
Zavod za šport RS Planica
Sredstva lokalnega proračuna
Sredstva izvajalcev (šole, društva...)
Drugi viri (socialne službe, zdravstvene službe, donatorji, sponzorji...)

znesek v EUR

SKUPAJ
PREDVIDENI STROŠKI (ODHODKI)
4.13
Strošek vsebinske in organizacijske priprave koordinacije programa
Strošek strokovnega dela za koordinacijo programov (ure na terenu, potni stroški...)
Tehnični stroški (pisarniški material, telefon...)
Drugi stroški:
Število ur:

Vrednotenje strokovnega dela za koordinacijo

Podpis koordinatorja:

:

Žig:

znesek v EUR

SKUPAJ
Vrednost ure:

Podpis odgovorne osebe prijavitelja:

4

EUR

Razpisni obrazec 5. »ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA IN PRIREDITVE za SREDNJE ŠOLE« za
področno koordinacijo v šolskem letu 2017/2018
I. PODATKI O KANDIDATU - SŠ za koordinatorja
5.1

Ime in priimek

5.2

Strokovna usposobljenost
Visokošolska izobrazba

5.3

Naslov

5.4

Poštna številka

5.5

Kraj

5.6
5.7
5.8

Telefon (V kolikor bo vaša prijava uspešna

GSM

bosta pri vaši sliki v Informatorju za šolsko leto
2017/2018 objavljeni naslednji številki.)

Fax (V kolikor bo vaša prijava uspešna bo pri
vaši sliki v Informatorju za šolsko leto 2017/2018
objavljena naslednja številka)

e – pošta (V kolikor bo vaša prijava uspešna
bo pri vaši sliki v Informatorju za šolsko leto
2017/2018 objavljen naslednji naslov)

II. OPREDELITEV NALOG PODROČNEGA KOORDINATORJA za športni program ŠŠT in PRIREDITVE - SŠ
5. 9

Število vključenih v letu 2015/2016 in cilj v letu
2017/2018

5.9.1
5.10
5.10.1
5.10.2
5.11
5.11.1
5.11.2
5.11.3

Šolska športna tekmovanja
Obveščanje (označi z DA ali NE)
Obveščanje prek e-pošte
Lastna spletna stran oz. sportmladih.net
Promocijske dejavnosti (označi z DA ali NE)
Izpeljava posveta in usposabljanja
Izpeljava zaključne prireditve na področju
Sodelovanje na sklepni prireditvi

občine

SŠ
2015/2016

2017/2018

2015/2016

2017/2018

III. FINANCIRANJE - SŠ
PREDVIDENI PRIHODKI
5.12
Zavod za šport RS Planica
Sredstva lokalnega proračuna
Sredstva izvajalcev (šole, društva...)
Drugi viri (socialne službe, zdravstvene službe, donatorji, sponzorji...)

znesek v EUR

SKUPAJ
PREDVIDENI STROŠKI (ODHODKI)
5.13
Strošek vsebinske in organizacijske priprave koordinacije programa
Strošek strokovnega dela za koordinacijo programov (ure na terenu, potni stroški...)
Tehnični stroški (pisarniški material, telefon...)
Drugi stroški:

Podpis koordinatorja:

:

SKUPAJ
Vrednost ure:

Število ur:

Vrednotenje strokovnega dela za koordinacijo

Žig:

znesek v EUR

Podpis odgovorne osebe prijavitelja:

Obrazec 5 ne predložijo - PC Zasavje, PC Domžale, PC Grosuplje, PC Notranjska, PC Posavje

5

EUR

Razpisni obrazec 6. »HURA, PROSTI ČAS« za področno koordinacijo v šolskem letu 2017/2018
I. PODATKI O KANDIDATU za koordinatorja
6.1

Ime in priimek

6.2

Strokovna usposobljenost
Visokošolska izobrazba

6.3

Naslov

6.4

Poštna številka

6.5

Kraj

6.6
6.7
6.8

Telefon (V kolikor bo vaša prijava uspešna

GSM

bosta pri vaši sliki v Informatorju za šolsko leto
2017/2018 objavljeni naslednji številki.)

Fax (V kolikor bo vaša prijava uspešna bo pri
vaši sliki v Informatorju za šolsko leto 2017/2018
objavljena naslednja številka)

e – pošta (V kolikor bo vaša prijava uspešna
bo pri vaši sliki v Informatorju za šolsko leto
2017/2018 objavljen naslednji naslov)

II. OPREDELITEV NALOG PODROČNEGA KOORDINATORJA za športni program HURA, PROSTI ČAS

6.9
6.9.1
6.10
6.11
6.11.1
6.11.2

Število vključenih v letu 2015/2016 in cilj v letu
2017/2018

odstotek
2015/2016

Cilji
2017/2018

Odstotek vključenih občin v program
Celostna ponudba programa (označi z DA ali
NE)
Obveščanje (označi z DA ali NE)
Obveščanje prek e-pošte
Lastna spletna stran oz. sportmladih.net

III. FINANCIRANJE
PREDVIDENI PRIHODKI
6.12
Zavod za šport RS Planica
Sredstva lokalnega proračuna
Sredstva izvajalcev (šole, društva...)
Drugi viri (socialne službe, zdravstvene službe, donatorji, sponzorji...)

znesek v EUR

SKUPAJ
PREDVIDENI STROŠKI (ODHODKI)
6.13
Strošek vsebinske in organizacijske priprave koordinacije programa
Strošek strokovnega dela za koordinacijo programov (ure na terenu, potni stroški...)
Tehnični stroški (pisarniški material, telefon...)
Drugi stroški:
Število ur:

Vrednotenje strokovnega dela za koordinacijo

Podpis koordinatorja:

:

Žig:

znesek v EUR

SKUPAJ
Vrednost ure:

Podpis odgovorne osebe prijavitelja:

6

EUR

RAZPISNI OBRAZEC 7. SOGLASJE LOKALNIH SKUPNOSTI (OBČIN) H KOORDINACIJI INTERESNIH
PROGRAMOV ŠPORTA OTROK IN MLADINE V ŠOLSKEM LETU 2017/2018, KI JO BO IZVAJAL
IZBRANI PODROČNI CENTER

Ime lokalne skupnosti
Naslov
Odgovorna oseba
Daje soglasje, da se za koordinacijo interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2017/2018
na področju lokalne skupnosti ___________________________, imenuje naslednja organizacija in
koordinatorji:
Ime organizacije:
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 športa 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 športa otrok in mladine v šolskem letu 2017/2018
(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 športa otrok in mladine, ki se v lokalni
skupnosti izvajajo,
Izvajalce programov (vrtce, šole, društva) na področju lokalne skupnosti bo spodbujal k izvajanju interesnih
programov športa otrok in mladine,
Spodbujal in organiziral bo spopolnjevalne seminarje za izvajalce interesnih programov športa otrok in mladine
v okviru področnega centra,
Organiziral bo promocijske prireditve za interesne programe športa 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 športa otrok in mladine.

Lokalna skupnost bo delovala v smeri:








povečanja deleža sredstev za interesne programe športa 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 športa 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:

RAZPISNI OBRAZEC 8. REFERENCE IZ IZVAJANJA PROGRAMOV ZA MLADE (dodatni podobni
programi, pri katerih sodeluje koordinator in niso vezani na programe ŠOM)
Ime in priimek vodje/koordinatorja: ____________________________

Ime programa:

Opis programa:

Starost vključenih otrok:
Nivo izvajanja programa
(lokalni, regijski,…)
Število vključenih v
program:

Ime programa:

Opis programa:

Starost vključenih otrok:
Nivo izvajanja programa
(lokalni, regijski,…)
Število vključenih v
program:

Podpis vodje/koordinatorja:

Žig:

Podpis odgovorne osebe prijavitelja:

V primeru da je bil vodje/koordinator vključen v izvajanje več programov za mlade, obrazec kopirajte.

8

RAZPISNI OBRAZEC 9. PODATKI O PRIJAVITELJU ZA KOORDINACIJO

PODROČNEGA CENTRA ___________________________ v šolskem letu 2017/2018

Naziv prijavitelja:
Naslov oz. sedež:
E-pošta:
Odgovorna oseba
prijavitelja:
Transakcijski račun:
Matična številka:
Davčna številka:
ID številka za DDV:

Datum:

Žig:

Zakoniti zastopnik oz.
odgovorna oseba prijavitelja:

__________

___________________
(podpis)

9

