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OBČINA KRŠKO 
CKŽ 14 
8270 Krško 
 
 
Zadeva: Evropski teden športa v Krškem 
 
 
Spoštovani ravnatelji, 
 
 
Občina Krško v sodelovanju s Športno zvezo Krško pozdravlja pobudo za predstavitev športnih društev 
po osnovnih šolah. Aktivnosti bodo potekale v okviru Evropskega tedna športa med 13. in 16. 
septembrom 2016. 
 
Evropski teden športa je namenjen promociji zdravega in aktivnega življenjskega sloga za vse 
generacije. Letošnji poudarek pa temelji na približevanju športa in vseh oblik gibanja predvsem 
osnovnošolcem v prvi triadi. 
 
Predstavitve športnih programov bodo potekale v osnovnih šolah od torka, 13. septembra, do petka, 16. 
septembra v dopoldanskem času od 8:00 do 12:00 ure. Glede na pretekle izkušnje smo se odločili, da 
bomo predstavitvam namenili več časa. V ta namen predlagamo, da se aktivnosti odvijejo v sklopu 
športnega dne. Društva bodo pripravila igrive in zabavne športne aktivnosti v katerih se bodo lahko 
preskusili vsi otroci od 1. do 3. razreda. Za predstavitve bi potrebovali prizorišča v skladu z 
zmožnostmi posameznih šol: 

- veliko telovadnico, 
- malo telovadnico, 
- učilnice in 
- zunanje igrišče.  

 
Kjer je otrok manj bi predstavitve združili in tudi manjšim šolam omogočili bogat in kvaliteten 
program.  
 
Šport je ključnega pomena za zdravo in kvalitetno življenja. Največ lahko naredimo že danes, ko šport in 
nasploh gibanje na prijeten način približamo našim najmlajšim. Vljudno vas vabimo k sodelovanju in 
vas prosimo, da nam svojo pripravljenost sporočite najkasneje do torka,  5. septembra, do 14. ure na 
mail: klavdija.zibert@krsko.si  
 
Hvala za sodelovanje. 
 
Športni pozdrav! 
 

                                                                                                                              mag. Miran Stanko, 
                                                                                                                                            župan 
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OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU 

 

ČASOVNI POTEK PROJEKTA PO POSAMEZNIH ŠOLAH 

Projekt bo predvidoma izveden v štirih dneh po spodnjem razporedu. 

TERMIN KRAJ IZVAJANJA ŠOLE UDELEŽENKE SKUPIN / UČENCEV 

Torek 13.9.2016 OŠ Senovo 
OŠ Senovo / OŠ Brestanica 
/ OŠ Koprivnica 

11 / 211 

Sreda 14.9.2016 OŠ Krško OŠ Krško 12 / 272 

Četrtek 15.9.2016 OŠ Leskovec 
OŠ Leskovec / OŠ Veliki 
Podlog 

12 / 223 

Petek 16.9.2016 OŠ Podbočje OŠ Podbočje / OŠ Raka 8 / 157 

 

Predstavitve društev bodo potekale predvidoma od 8:00 do 12:00 ure po naslednjem časovnem 
razporedu: 

SKLOP 1 : 8:10 – 8:55 

SKLOP 2 : 9:05 – 9:50 

MALICA / ODMOR : 9:50 - 10:20 

SKLOP 3 : 10:20 - 11:05 

SKLOP 4 : 11:15 – 12:00 

V vsakem sklopu si sledi po 10 do 12 različnih postaj kjer se otroci srečajo z različnimi gibalnimi 
aktivnostmi. Po posameznih postajah delo izvajajo športna društva z asistenco učiteljev razrednega 
pouka po potrebi. Za tekoče prehajanje med posameznimi sklopi skrbijo učitelji razrednega pouka. 

 

Za predstavitve bi potrebovali prizorišča v skladu z zmožnostmi posameznih šol pri katerih je potrebno 
upoštevati hkratni potek pouka. 

- veliko telovadnico, 
- malo telovadnico, 
- učilnice, 
- avle, 
- zunanje igrišče.  

 
SODELUJOČA DRUŠTVA 

Sodelovanje pri projektu so zaenkrat potrdila naslednja športna društva : Klub Sinhronega plavanja, 
Odbojkarsko društvo Brestanica, Nippon klub Krško, Teniški klub Krško, Posavski alpinistični klub, 
DŠŠP – nogobikci, Judo klub Krško, Plesni klub Lukec, Košarkarski klub Podbočje, Košarkarski klub 
Krško, ŠD Posavje - triatlonček, Rokometni klub Krško.  
  

Športni pozdrav 


