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RAZPISNE VSEBINE
I.

OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU ŠPORTNIH PROGRAMOV

II.

PODATKI O ČLANSTVU IN REGISTRIRANIH TEKMOVALCIH

III.

VSEBINE

3.1.

3.4.

ŠPORTNA VZGOJA OTROK (interesne dejavnosti, ki niso predmet rednega vzgojnoizobraževalnega procesa)
Šport predšolskih otrok (Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec in drugi 35urni programi)
Športna vzgoja šoloobveznih otrok
3.1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (Zlati sonček, Krpan, drugi 70-urni
programi, šolska športna tekmovanja)
3.1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
(cicibani/cicibanke, mlajši dečki/deklice, starejši dečki/deklice)
3.1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Športna vzgoja mladine
3.1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine (70-urni programi)
3.1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
(kadeti/kadetinje, mladinci/mladinke)
3.1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Športna vzgoja študentov
3.1.4.1. Interesna športna vzgoja študentov (70-urni programi)
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
Kakovostni šport
Vrhunski šport
ŠPORTNA REKREATIVNA DEJAVNOST ODRASLIH – 80 urni programi članov in starejših
od 65 let
ŠPORT INVALIDOV – 80 urni programi vadbe

IV.

RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU

4.1.
4.2.
4.3.

ŠOLANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV
PROMOCIJSKA DEJAVNOST, ŠPORTNE PRIREDITVE
DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN ZVEZ NA RAVNI LOKALNE SKUPNOSTI

V.

OVOJNICA, VZOREC POGODBE O SOFINANCIRANJU TER OBRAZEC
POROČILA IN ZAHTEVKA (obr. 1, 2)

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

OVOJNICA
VZOREC POGODBE
OBRAZEC 1 - KONČNO LETNO VSEBINSKO IN FINANČNO POROČILO
OBRAZEC 2 - ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO ODOBRENIH SREDSTEV

3.1.1.
3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.
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I.

OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU

01. Identifikacijska številka (določi Občina Gornji Grad):
02. Popolno ime izvajalca športne dejavnosti (športno društvo, zveza, zavod, klub...):

03. Naslov izvajalca:

04. Matična številka:
05. Davčna številka:
07. Elektronski naslov:

08. Telefon:
09. Priimek in ime predsednika/zastopnika:
Naslov predsednika/zastopnika:
Telefon predsednika/zastopnika:
10. Datum zadnje seje najvišjega organa :
11. Številka transakcijskega računa in banka:

Kraj in datum:
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II.

PODATKI O ČLANSTVU in REGISTRIRANIH TEKMOVALCIH

A) PODATKI O ČLANSTVU
OKVIRNE KATEGORIJE IN STAROSTNE
MEJE
Mlajši dečki/deklice, dečki/deklice (do
15 let)
Kadeti, mladinci (do 20 let)
Člani (do 50 let)
Veterani (do 65 let)
Starostniki (nad 65 let)

MOŠKI

ŽENSKE

SKUPAJ

ŽENSKE

SKUPAJ

SKUPAJ
B) PODATKI O REGISTRIRANIH TEKMOVALCIH
OKVIRNE KATEGORIJE
Cicibanke in cicibani
Mlajše deklice in ml. dečki
Starejše deklice in st. dečki
Kadetinje in kadeti
Mladinke/ mladinci
Članice in člani
Veteranke in veterani

MOŠKI

SKUPAJ
C) PODATKI O ŠPORTNI ZVEZI
ŠPORTNA ZVEZA

ŠTEVILO VČLANJENIH DRUŠTEV

Število predvidenih projektov

D) PODATKI O VIŠINI ČLANARIN ZA LETO 2019
a) VPLAČANE ČLANARINE ČLANOV
Višina članarine za leto 2019 na člana
Število članov s plačano članarino za leto 2019

€
€
€
€

b) VPLAČANE ČLANARINE DRUŠTVA/KLUBA…
Članarina državni panožni zvezi
Članarin občinski športni zvezi
Članarina Olimpijskemu komiteju Slovenije
Ostale članarine (VPISATI)
Skupaj plačane članarine zvezam (a-b)

€
€
€
€
€

E) Število let delovanja športnega društva: ________________
Točke od A do E se vrednotijo po merilih iz 39. člena Pravilnika
Obvezna priloga pod A) – seznam članov s plačano članarino (priložite za to stranjo)
Obvezna priloga pod B) – potrjen seznam registriranih tekmovalcev (priložite za to stranjo)
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III.

VSEBINE

3.1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK (interesne dejavnosti, ki niso predmet rednega vzgojnoizobraževalnega procesa)
3.1.1. Šport predšolskih otrok
A) ZLATI SONČEK
IZVAJALEC PROGRAMA :
ŠTEVILO VKLJUČENIH OTROK:
ŠTEVILO UR:

PROGRAM*

ŠTEVILO UR

OBJEKT

Ime in priimek
VADITELJA

ŠTEVILO OTROK

PREDVIDENI LETNI STROŠKI VADBE
STROKOVNI KADER (vaditelji, učitelji…)***
NAJEMNINA OBJEKTA**

€
€
€

SKUPAJ
*Opis programa priložite za to stranjo
**najemnina objekta se dokazuje z NAJEMNO POGODBO (obvezna priloga za to stranjo)

***Pri navajanju strokovnega kadra je obvezno potrebno priložiti potrdilo o strokovni usposobljenosti
(obvezna priloga za to stranjo)
Izpolni Komisija za šport
ŠTEVILO TOČK
ŠTEVILO OTROK

ŠTEVILO UR

OBJEKT

STROKOVNI KADER

Vrednotenje po merilih iz 20. člena Pravilnika (po točki 1.1.1.)
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B) NAUČIMO SE PLAVATI

IZVAJALEC PROGRAMA :
ŠTEVILO VKLJUČENIH OTROK:
ŠTEVILO UR:

PROGRAM*

ŠTEVILO UR

BAZEN

Ime in priimek
VADITELJA

ŠTEVILO OTROK

PREDVIDENI LETNI STROŠKI VADBE
STROKOVNI KADER (vaditelji, učitelji…)***
STROŠEK UPORABE BAZENA**

€
€
€

SKUPAJ
*Opis programa priložite za to stranjo
**plačilo bazena se pred izplačilom sredstev dokazuje s POTRDILI O PLAČILU

***Pri navajanju strokovnega kadra je obvezno potrebno priložiti potrdilo o strokovni usposobljenosti
(obvezna priloga za to stranjo)

Izpolni Komisija za šport
ŠTEVILO TOČK
ŠTEVILO OTROK

ŠTEVILO UR

BAZEN

STROKOVNI KADER

Vrednotenje po merilih iz 20. člena Pravilnika (po točki 1.1.1.)
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C) CICIBAN PLANINEC
IZVAJALEC PROGRAMA :
ŠTEVILO VKLJUČENIH OTROK:
ŠTEVILO UR:

PROGRAM*

ŠTEVILO UR

OBJEKT

Ime in priimek
VADITELJA

ŠTEVILO OTROK

PREDVIDENI LETNI STROŠKI PROGRAMA
STROKOVNI KADER (vaditelji, učitelji, ali vodnik…)***
NAJEMNINA OBJEKTA **

€
€
€

SKUPAJ
*Opis programa priložite za to stranjo
**najemnina objekta se dokazuje z NAJEMNO POGODBO (obvezna priloga za to stranjo)

***Pri navajanju strokovnega kadra je obvezno potrebno priložiti potrdilo o strokovni usposobljenosti
(obvezna priloga za to stranjo)

Izpolni Komisija za šport
ŠTEVILO TOČK
ŠTEVILO OTROK

ŠTEVILO UR

OBJEKT

STROKOVNI KADER

Vrednotenje po merilih iz 20. člena Pravilnika (po točki 1.1.1.)
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D) DRUGI PROGRAMI ŠPORTNE VADBE PREDŠOLSKIH OTROK

PROGRAM*

ŠTEVILO UR

OBJEKT

Ime in priimek
VADITELJA

ŠTEVILO OTROK

PREDVIDENI LETNI STROŠKI VADBE

STROKOVNI KADER (vaditelji, učitelji…)***
NAJEMNINA OBJEKTA**

€
€
€

SKUPAJ

*najemnina objekta se dokazuje z NAJEMNO POGODBO (obvezna priloga)

***Pri navajanju strokovnega kadra je obvezno potrebno priložiti potrdilo o strokovni usposobljenosti

Izpolni Komisija za šport
ŠTEVILO TOČK
ŠTEVILO OTROK

ŠTEVILO UR

OBJEKT

STROKOVNI KADER

Vrednotenje po merilih iz 20. člena Pravilnika (po točki 1.1.1.)
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3.1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
3.1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

A) ZLATI SONČEK
IZVAJALEC PROGRAMA :
ŠTEVILO VKLJUČENIH OTROK:
ŠTEVILO UR:

PROGRAM*

ŠTEVILO UR

OBJEKT

Ime in priimek
VADITELJA

ŠTEVILO OTROK

PREDVIDENI LETNI STROŠKI VADBE
STROKOVNI KADER (vaditelji, učitelji…)***
NAJEMNINA/STROŠEK OBJEKTA **

€
€
€

SKUPAJ
*Opis programa priložite za to stranjo
**najemnina objekta se dokazuje z NAJEMNO POGODBO (obvezna priloga za to stranjo)
**plačilo bazena se pred izplačilom sredstev dokazuje s POTRDILI O PLAČILU

***Pri navajanju strokovnega kadra je obvezno potrebno priložiti potrdilo o strokovni usposobljenosti
(obvezna priloga za to stranjo)

Izpolni Komisija za šport
ŠTEVILO TOČK
ŠTEVILO OTROK

ŠTEVILO UR

OBJEKT

STROKOVNI KADER

Vrednotenje po merilih iz 21. člena Pravilnika (po točki 1.2.1.)
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B) KRPAN (drugo triletje – otroci stari od 9 do 11 let)

IZVAJALEC PROGRAMA :
ŠTEVILO VKLJUČENIH OTROK:
ŠTEVILO UR:

PROGRAM*

ŠTEVILO UR

OBJEKT

Ime in priimek
VADITELJA

ŠTEVILO OTROK

PREDVIDENI LETNI STROŠKI VADBE
STROKOVNI KADER (vaditelji, učitelji…)***
NAJEMNINA/STROŠEK OBJEKTA **

€
€
€

SKUPAJ
*Opis programa priložite za to stranjo
**najemnina objekta se dokazuje z NAJEMNO POGODBO (obvezna priloga za to stranjo)
**plačilo bazena se pred izplačilom sredstev dokazuje s POTRDILI O PLAČILU

***Pri navajanju strokovnega kadra je obvezno potrebno priložiti potrdilo o strokovni usposobljenosti
(obvezna priloga za to stranjo)

Izpolni Komisija za šport
ŠTEVILO TOČK
ŠTEVILO OTROK

ŠTEVILO UR

OBJEKT

STROKOVNI KADER

Vrednotenje po merilih iz 21. člena Pravilnika (po točki 1.2.1.)
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C) DRUGI PROGRAMI

PROGRAM*

ŠTEVILO UR

OBJEKT

Ime in priimek
VADITELJA

ŠTEVILO OTROK

PREDVIDENI LETNI STROŠKI VADBE
STROKOVNI KADER (vaditelji, učitelji…)***
NAJEMNINA OBJEKTA**

€
€
€

SKUPAJ

*Opis programa priložite za to stranjo
**najemnina objekta se dokazuje z NAJEMNO POGODBO (obvezna priloga za to stranjo)
***Pri navajanju strokovnega kadra je obvezno potrebno priložiti potrdilo o strokovni usposobljenosti
(obvezna priloga za to stranjo)

Izpolni Komisija za šport
ŠTEVILO TOČK
ŠTEVILO OTROK

ŠTEVILO UR

OBJEKT

STROKOVNI KADER

Vrednotenje po merilih iz 21. člena Pravilnika (po točki 1.2.1.)
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D) PROGRAMI V POČITNICAH

PROGRAM*

ŠTEVILO UR

OBJEKT

Ime in priimek
VADITELJA

ŠTEVILO OTROK

TERMIN

PREDVIDENI LETNI STROŠKI VADBE
STROKOVNI KADER (vaditelji, učitelji…)***
NAJEMNINA OBJEKTA**

€
€
€

SKUPAJ

*Opis programa priložite za to stranjo
**najemnina objekta se dokazuje z NAJEMNO POGODBO (obvezna priloga za to stranjo)
***Pri navajanju strokovnega kadra je obvezno potrebno priložiti potrdilo o strokovni usposobljenosti
(obvezna priloga za to stranjo)

Izpolni Komisija za šport
ŠTEVILO TOČK
ŠTEVILO OTROK

ŠTEVILO UR

OBJEKT

STROKOVNI KADER

Vrednotenje po merilih iz 21. člena Pravilnika (po točki 1.2.1.)
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D) ŠOLSKA ŠPORTNA TEKOMOVANJA
a) Občinska in medobčinska tekmovanja

VODJA + IZVAJALEC:
KRAJ IZVEDBE (objekt)**:
ŠTEVILO OTROK:

STROŠKI
STROŠKI SODNIKOV
STROŠKI PRIZNANJ
STROŠKI ORGANIZACIJE
SKUPAJ

€

**najemnina objekta se dokazuje z NAJEMNO POGODBO (obvezna priloga za to stranjo)

Vsebine – šolska športna tekmovanja, ki se sofinancirajo iz javnih financ lokalne skupnosti, morajo biti zajeta
v koledarju osnovnošolskih tekmovanj in prireditev v tekočem šolskem letu, ki se vsakoletno objavlja v
Informatorju (Uradni razpisi interesnih programov športa otrok in mladine), ki ga izda Zavod za šport RS
Planica).

Izpolni Komisija za šport
ŠTEVILO TOČK
ŠTEVILO OTROK

ŠTEVILO UR

OBJEKT

STROKOVNI KADER

Vrednotenje po merilih iz 21. člena Pravilnika (po točki 1.2.1.)
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3.1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1. STOPNJA – CICIBANKE in CICIBANI
PANOGA (vpisati:
INDIVIDUALNA/KOL
EKTIVNA)

PROGRAM*

ŠTEVILO
UR

ŠTEVILO
ŠT. STROKOVNEGA KRAJ VADBE/
SKUPIN/
KADRA*** (izobrazba
OBJEKT**
ŠT. VADEČIH
oz. licenca)
**** V
SKUPINI

*Opis programa priložite za to stranjo
**najemnina objekta se dokazuje z NAJEMNO POGODBO (obvezna priloga za to stranjo)
***Pri navajanju strokovnega kadra je obvezno potrebno priložiti potrdilo o strokovni usposobljenosti
(obvezna priloga za to stranjo)
****registracija vadečih pri Nacionalni panožni zvezi (obvezna priloga)

Izpolni Komisija za šport
ŠTEVILO TOČK
ŠTEVILO SKUPIN

ŠTEVILO UR

OBJEKT

STROKOVNI KADER

Vrednotenje po merilih iz 21. člena Pravilnika (po točki 1.2.2.)
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2. STOPNJA – MLAJŠE DEKLICE in MLAJŠI DEČKI
PANOGA (vpisati:
INDIVIDUALNA/KOL
EKTIVNA)

PROGRAM*

ŠTEVILO
UR

ŠTEVILO
ŠT. STROKOVNEGA KRAJ VADBE/
SKUPIN/
KADRA*** (izobrazba
OBJEKT**
ŠT. VADEČIH
oz. licenca)
**** V
SKUPINI

*Opis programa priložite za to stranjo
**najemnina objekta se dokazuje z NAJEMNO POGODBO (obvezna priloga za to stranjo)
***Pri navajanju strokovnega kadra je obvezno potrebno priložiti potrdilo o strokovni usposobljenosti
(obvezna priloga za to stranjo)
****registracija vadečih pri Nacionalni panožni zvezi (obvezna priloga)

Izpolni Komisija za šport
ŠTEVILO TOČK
ŠTEVILO SKUPIN

ŠTEVILO UR

OBJEKT

STROKOVNI KADER

Vrednotenje po merilih iz 21. člena Pravilnika (po točki 1.2.2.)
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3. STOPNJA – STAREJŠE DEKLICE in STAREJŠI DEČKI
PANOGA (vpisati:
INDIVIDUALNA/KOL
EKTIVNA)

PROGRAM*

ŠTEVILO
UR

ŠTEVILO
ŠT. STROKOVNEGA KRAJ VADBE/
SKUPIN/
KADRA*** (izobrazba
OBJEKT**
ŠT. VADEČIH
oz. licenca)
**** V
SKUPINI

*Opis programa priložite za to stranjo
**najemnina objekta se dokazuje z NAJEMNO POGODBO (obvezna priloga za to stranjo)
***Pri navajanju strokovnega kadra je obvezno potrebno priložiti potrdilo o strokovni usposobljenosti
(obvezna priloga za to stranjo)
****registracija vadečih pri Nacionalni panožni zvezi (obvezna priloga)

Izpolni Komisija za šport
ŠTEVILO TOČK
ŠTEVILO SKUPIN

ŠTEVILO UR

OBJEKT

STROKOVNI KADER

Vrednotenje po merilih iz 21. člena Pravilnika (po točki 1.2.2.)
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3.1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
DRUGI PROGRAMI
PROGRAM*

ŠTEVILO UR

OBJEKT

Ime in priimek
VADITELJA

ŠTEVILO OTROK

PREDVIDENI LETNI STROŠKI VADBE
STROKOVNI KADER (vaditelji, učitelji…)***
NAJEMNINA OBJEKTA**

€
€
€

SKUPAJ

*Opis programa priložite za to stranjo
**najemnina objekta se dokazuje z NAJEMNO POGODBO (obvezna priloga za to stranjo)
***Pri navajanju strokovnega kadra je obvezno potrebno priložiti potrdilo o strokovni usposobljenosti
(obvezna priloga za to stranjo)

Izpolni Komisija za šport
ŠTEVILO TOČK
ŠTEVILO OTROK

ŠTEVILO UR

OBJEKT

STROKOVNI KADER

Vrednotenje po merilih iz 21. člena Pravilnika (po točki 1.2.3.)
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3.1.3. Športna vzgoja mladine
3.1.3.1.

Interesna športna vzgoja mladine

PROGRAM*

ŠTEVILO UR

OBJEKT

Ime in priimek
VADITELJA

ŠTEVILO UDELEŽENCEV
PROGRAMA

PREDVIDENI LETNI STROŠKI VADBE
STROKOVNI KADER (vaditelji, učitelji…)***
NAJEMNINA OBJEKTA**

€
€
€

SKUPAJ

*Opis programa priložite za to stranjo
**najemnina objekta se dokazuje z NAJEMNO POGODBO (obvezna priloga za to stranjo)
***Pri navajanju strokovnega kadra je obvezno potrebno priložiti potrdilo o strokovni usposobljenosti
(obvezna priloga za to stranjo)

Izpolni Komisija za šport
ŠTEVILO TOČK
ŠTEVILO
UDELEŽENCEV

ŠTEVILO UR

OBJEKT

STROKOVNI KADER

Vrednotenje po merilih iz 22. člena Pravilnika (po točki 1.3.1.)
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3.1.3.2.

Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

4. STOPNJA – KADETI/KADETINJE

PANOGA (vpisati:
INDIVIDUALNA/KOL
EKTIVNA)

PROGRAM*

ŠTEVILO
UR

ŠTEVILO
ŠT. STROKOVNEGA KRAJ VADBE/
SKUPIN/
KADRA*** (izobrazba
OBJEKT**
ŠT. VADEČIH
oz. licenca)
**** V
SKUPINI

*Opis programa priložite za to stranjo
**najemnina objekta se dokazuje z NAJEMNO POGODBO (obvezna priloga za to stranjo)
***Pri navajanju strokovnega kadra je obvezno potrebno priložiti potrdilo o strokovni usposobljenosti
(obvezna priloga za to stranjo)
****registracija vadečih pri Nacionalni panožni zvezi (obvezna priloga)

Izpolni Komisija za šport
ŠTEVILO TOČK
ŠTEVILO SKUPIN

ŠTEVILO UR

OBJEKT

STROKOVNI KADER

Vrednotenje po merilih iz 22. člena Pravilnika (po točki 1.3.2.)
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5. STOPNJA – MLADINCI/MLADINKE

PANOGA (vpisati:
INDIVIDUALNA/KOL
EKTIVNA)

PROGRAM*

ŠTEVILO
UR

ŠTEVILO
ŠT. STROKOVNEGA KRAJ VADBE/
SKUPIN/
KADRA*** (izobrazba
OBJEKT**
ŠT. VADEČIH
oz. licenca)
**** V
SKUPINI

*Opis programa priložite za to stranjo
**najemnina objekta se dokazuje z NAJEMNO POGODBO (obvezna priloga za to stranjo)
***Pri navajanju strokovnega kadra je obvezno potrebno priložiti potrdilo o strokovni usposobljenosti
(obvezna priloga za to stranjo)
****registracija vadečih pri Nacionalni panožni zvezi (obvezna priloga)

Izpolni Komisija za šport
ŠTEVILO TOČK
ŠTEVILO SKUPIN

ŠTEVILO UR

OBJEKT

STROKOVNI KADER

Vrednotenje po merilih iz 22. člena Pravilnika (po točki 1.3.2.)
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3.1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
DRUGI PROGRAMI
PROGRAM*

ŠTEVILO UR

OBJEKT

Ime in priimek
VADITELJA

ŠTEVILO OTROK

PREDVIDENI LETNI STROŠKI VADBE
STROKOVNI KADER (vaditelji, učitelji…)***
NAJEMNINA OBJEKTA**

€
€
€

SKUPAJ

*Opis programa priložite za to stranjo
**najemnina objekta se dokazuje z NAJEMNO POGODBO (obvezna priloga za to stranjo)
***Pri navajanju strokovnega kadra je obvezno potrebno priložiti potrdilo o strokovni usposobljenosti
(obvezna priloga za to stranjo)

Izpolni Komisija za šport
ŠTEVILO TOČK
ŠTEVILO OTROK

ŠTEVILO UR

OBJEKT

STROKOVNI KADER

Vrednotenje po merilih iz 22. člena Pravilnika (po točki 1.3.3.)
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3.1.4.

Športna vzgoja študentov

3.1.4.1.

Interesna športna vzgoja študentov

PROGRAM*

ŠTEVILO UR

OBJEKT

Ime in priimek
VADITELJA

ŠTEVILO UDELEŽENCEV
PROGRAMA

PREDVIDENI LETNI STROŠKI VADBE
STROKOVNI KADER (vaditelji, učitelji…)***
NAJEMNINA OBJEKTA**

€
€
€

SKUPAJ

*Opis programa priložite za to stranjo
**najemnina objekta se dokazuje z NAJEMNO POGODBO (obvezna priloga za to stranjo)
***Pri navajanju strokovnega kadra je obvezno potrebno priložiti potrdilo o strokovni usposobljenosti
(obvezna priloga za to stranjo)

Izpolni Komisija za šport
ŠTEVILO TOČK
ŠTEVILO
UDELEŽENCEV

ŠTEVILO UR

OBJEKT

STROKOVNI KADER

Vrednotenje po merilih iz 23. člena Pravilnika (po točki 1.4.1.)
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3.2. KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
3.2.1. Kakovostni šport

PANOGA (vpisati:
INDIVIDUALNA/KOL
EKTIVNA)

PROGRAM*

ŠTEVILO
UR

ŠTEVILO
ŠT. STROKOVNEGA KRAJ VADBE/
SKUPIN/
KADRA*** (izobrazba
OBJEKT**
ŠT. VADEČIH
oz. licenca)
**** V
SKUPINI

*Opis programa priložite za to stranjo
**najemnina objekta se dokazuje z NAJEMNO POGODBO (obvezna priloga za to stranjo)
***Pri navajanju strokovnega kadra je obvezno potrebno priložiti potrdilo o strokovni usposobljenosti
(obvezna priloga za to stranjo)
****registracija vadečih pri Nacionalni panožni zvezi (obvezna priloga)

Izpolni Komisija za šport
ŠTEVILO TOČK
ŠTEVILO SKUPIN

ŠTEVILO UR

OBJEKT

STROKOVNI KADER

Vrednotenje po merilih iz 24. člena Pravilnika (po točki 2.1.1.)
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3.2.2. Vrhunski šport
Kategorizirane tekmovalke in tekmovalci
KATEGORIZACIJA

IME/
PRIIMEK

STALNO
BIVALIŠČE

SKUPAJ

Izpolni Komisija za šport
ŠTEVILO TOČK

Mladinski razred
Državni razred
Perspektivni razred
Mednarodni razred
Svetovni razred
SKUPAJ
Ovrednotenje po Pravilniku, 27. člen

Udeležba na svetovnih in evropskih prvenstvih*
IME/
PRIIMEK
dečki/deklice

IME/
PRIIMEK
kadeti/
kadetinje

IME/
PRIIMEK
Mladinci/
mladinke

IME/
PRIIMEK

Izpolni Komisija za
šport
ŠTEVILO TOČK

člani/članice

Evropsko prvenstvo
Svetovno prvenstvo
Svetovne igre
Olimpijske igre
SKUPAJ
Ovrednotenje po Pravilniku, 27. člen

*pri navajanju udeležbe na svetovnih in evropskih prvenstvih za to stranjo priložite potrdilo o udeležbi
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3.3. ŠPORTNO REKREATIVNA DEJAVNOST ODRASLIH – 80 URNI PROGRAMI

A) Športna rekreacija članic in članov

PROGRAM

ŠTEVILO UR

ŠTEVILO
VADEČIH

KRAJ VADBE/
OBJEKT

Izpolni Komisija za šport
ŠTEVILO TOČK
ŠTEVILO SKUPIN

ŠTEVILO UR

OBJEKT

Ovrednotenje po Pravilniku, 28. člen
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B) Šport. rekreacija socialno-zdravstveno ogroženih in rekreacija starejših od 65 let

PROGRAM

ŠTEVILO UR

ŠTEVILO
VADEČIH

STROKOVNI KADER
(izobrazba oz. licenca)

KRAJ VADBE/
OBJEKT

*Opis programa priložite za to stranjo
**najemnina objekta se dokazuje z NAJEMNO POGODBO (obvezna priloga za to stranjo)
***Pri navajanju strokovnega kadra je obvezno potrebno priložiti potrdilo o strokovni usposobljenosti
(obvezna priloga za to stranjo)
****registracija vadečih pri Nacionalni panožni zvezi (obvezna priloga)

Izpolni Komisija za šport
ŠTEVILO TOČK
ŠTEVILO SKUPIN

ŠTEVILO UR

OBJEKT

STROKOVNI KADER

Ovrednotenje po Pravilniku, 24. člen
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3.4. ŠPORT INVALIDOV
A.) 80 urni programi vadbe
PROGRAM

ŠTEVILO UR

ŠTEVILO
VADEČIH

STROKOVNI KADER
(izobrazba oz. licenca)

KRAJ VADBE/
OBJEKT

*Opis programa priložite za to stranjo
**najemnina objekta se dokazuje z NAJEMNO POGODBO (obvezna priloga za to stranjo)
***Pri navajanju strokovnega kadra je obvezno potrebno priložiti potrdilo o strokovni usposobljenosti
(obvezna priloga za to stranjo)
****registracija vadečih pri Nacionalni panožni zvezi (obvezna priloga)

Izpolni Komisija za šport
ŠTEVILO TOČK
ŠTEVILO SKUPIN

ŠTEVILO UR

OBJEKT

STROKOVNI KADER

Ovrednotenje po Pravilniku, 29. člen
B.) Udeležba na svetovnih in evropskih prvenstvih*
IME/
PRIIMEK
dečki/
deklice

IME/
PRIIMEK
kadeti/
kadetinje

IME/
PRIIMEK
mladinci/
mladinke

IME/
PRIIMEK

Izpolni Komisija za
šport
ŠTEVILO TOČK

člani/
članice

Evropsko prvenstvo
Svetovno prvenstvo
Svetovne igre
Paraolimpijske igre
SKUPAJ
Ovrednotenje po Pravilniku, 29. člen
*pri navajanju udeležbe na svetovnih in evropskih prvenstvih za to stranjo priložite potrdilo o udeležbi
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IV.

RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU

4. 1. ŠOLANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV

IME IN PRIIMEK
KANDIDATA

NIVO IZOBRAŽEVANJA

PREDVIDEN TERMIN in KRAJ
IZOBRAŽEVANJA – če je znano!

STROŠEK

SKUPAJ

Izpolni Komisija za šport
ŠTEVILO TOČK
NIVO IZOBRAŽEVANJA
ŠTEVILO KANDIDATOV

€

ŠT. TOČK

Izobraževanje
Licence
Mednarodne licence
Naziv amaterskega strok. delavca I. stopnja
(vaditelj, učitelj, inštruktor)
Naziv amaterskega strok. delavca II. in III. stopnja
(trener)
SKUPAJ TOČK :
Ovrednotenje po Pravilniku, 30. člen
Pridobitev naziva usposobljenosti oz. licenc kandidatov - Obvezna priloga: podpisana fotokopija pogodbe z
društvom, ki kandidira na javni razpis, da bo najmanj eno leto oz. za čas veljavnosti licence opravljal v društvu
strokovno pedagoško delo.
Odobrena finančna sredstva za izobraževanje se društvu povrnejo ob predložitvi potrdila o uspešno
opravljenem strokovnem izobraževanju in računa o plačilu stroškov.
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PODATKI O KADROVSKI STRUKTURI V DRUŠTVU/KLUBU
– obvezno vpisati

NAZIV

Volontersko

Honorarno

Vaditelji
Učitelji
Trenerji
Diplomanti Fakultete za šport
Sodniki
Vodniki
Inštruktorji
Medicinski delavci
Menedžerji
Administrativni delavci
Tehnični delavci
Organizatorji tekmovanj
drugi
SKUPAJ

Obvezno potrebno priložiti potrdilo o strokovni usposobljenosti

- 29 -

Profesionalno

Skupaj

4.2. PROMOCIJSKA DEJAVNOST, ŠPORTNE PRIREDITVE

PRIREDITEV
(organizacija oz.
izvedba s strani
prijavitelja)

Datum ŠT. UDELEŽENCEV (individualni športi)
prireditve

občinska

ŠT. EKIP (kolektivni športi)

medobčinska
medobčinska
državna občinska
državna
oz. regijska
oz. regijska

Opomba: pri športnih prireditvah v individualnih športi, navajajte število udeležencev, pri športnih
prireditvah v kolektivnih športih pa navajajte število ekip.

Izpolni Komisija za šport
ŠTEVILO TOČK
PRIREDITEV
Občinska športna prireditev/tekmovanje
Medobčinska oz. regijska šp. prireditev/tekmovanje
Državna športna prireditev/tekmovanje

ŠTEVILO PRIREDITEV

ŠT. TOČK

SKUPAJ TOČK :
Ovrednotenje po Pravilniku, 33. člen
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4.3. DELOVANJE ŠPORTNE ZVEZE NA RAVNI LOKALNE SKUPNOSTI
A) DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV
VRSTA MATERIALNEGA STROŠKA

VREDNOST MATERIALNEGA STROŠKA

Sredstva se ovrednotijo po Pravilniku, 39. člen ob upoštevanju podatkov in prilog, ki so navedeni v II. točki te
razpisne dokumentacije.
PODATKE O ČLANSTVU VPISUJETE POD TOČKO II – ČLANSTVO.
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B) DELOVANJE ŠPORTNIH ZVEZ

Zveza predloži:
•

letni delovni načrt, iz katerega mora biti razvidno, da opravlja strokovne in razvojne naloge v športu
za svoje člane na nivoju občine, z natančnim finančnim načrtom.

VRSTA MATERIALNEGA STROŠKA

VREDNOST MATERIALNEGA STROŠKA

VRSTA/NAZIV PROJEKTA

ŠT. VKLJUČENIH ČLANOV V PROJEKT

Vrednotenje po Pravilniku, 39. člen

Opis projekta oz. projekt priložite za to stranjo.
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POMEMBNO !
OBRAZCI morajo v vložišče občine prispeti
NAJKASNEJE
DO 18. MARCA 2019, DO 15.00 URE
NASLOV:
OBČINA GORNJI GRAD
Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad
S pripisom: »Javni razpis ŠPORT 2019 - ne odpiraj«
Za pravočasno prispele se bodo štele vloge, ki bodo prispele na sedež občine (vložišče) do končnega
roka za predložitev prijave, to je do dne 18.03.2019, do 15.00 ure.
Dodatna pojasnila e-mail: obcina@gornji-grad.si

Za pravilnost podatkov odgovarja:__________________________________
(podpis in žig)

Kraj in datum:_____________________
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V.

OVOJNICA, VZOREC POGODBE O SOFINANCIRANJU TER OBRAZEC
POROČILA IN ZAHTEVKA (obr. 1, 2)

5.1. OVOJNICA
Navodilo:
Prijave na razpis morajo biti oddane v zaprti pisemski ovojnici, na kateri mora biti prilepljena izpolnjena
Ovojnica iz razpisne dokumentacije javnega razpisa.

(»Ovojnica«)

Naziv in sedež prijavitelja:

Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev Letnega
programa športa v Občini Gornji Grad za leto 2019

NE ODPIRAJ – PRIJAVA!
PREJEMNIK – VLOŽIŠČE:

Občina Gornji Grad
Attemsov trg 3

(Izpolni organ!)
Datum prejema vloge:
Ura prejema vloge:
Zaporedna številka vloge:

3342 Gornji Grad
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Vzorec pogodbe o sofinanciranju ni sestavni del prijave. Šteje se, da prijavitelj, ki odda svojo vlogo/prijavo na
javni razpis, v celoti soglaša z vzorcem pogodbe o sofinanciranju, zato Parafiranega vzorca pogodbe o
sofinanciranju ni potrebno priložiti prijavi. Prav tako prijavi ni potrebno priložiti obrazcev poročila in
zahtevka, ki jih oddate naknadno.

5.2. VZOREC POGODBE O SOFINANCIRANJU IZVEDBE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI
GORNJI GRAD V LETU 2019
Navodilo:
Prijavitelj je dolžan seznaniti se z vzorcem pogodbe. Vzorca pogodbe ni potrebno parafirati ali podpisati in
ga ni potrebno predložiti k prijavi.
Občina Gornji Grad, ki jo zastopa župan Anton Špeh,
Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad,
matična št. 5883776000,
ID za DDV SI89964268
(v nadaljnjem besedilu: sofinancer)
in
Naziv________________, ki jo zastopa __________________,
Sedež _______________,
Matična št.: ___________,
Davčna št.: ____________,
(v nadaljnjem besedilu: izvajalec)

skleneta naslednjo

POGODBO
o sofinanciranju izvedbe Letnega programa športa v občini Gornji Grad v letu 2019
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
da je sofinancer dne ________, na svojih spletnih straneh objavil javni razpis za sofinanciranje
izvajalcev Letnega programa športa v Občini Gornji Grad za leto 2019,
da je izvajalec dne _______ podal prijavo na javni razpis, v kateri je vsebinsko opredelil prijavljene
programe oz. aktivnosti in prikazal predvideno finančno konstrukcijo le-teh,
da so bila izvajalcu s sklepom, št. __________, z dne _____________, odobrena sredstva iz proračuna
Občine Gornji Grad za namene delovanja društva in izvedbe prijavljenih programov oz. projektov.
2. člen
S to pogodbo se sofinancer zavezuje k sofinanciranju, izvajalec pa k delovanju v letu 2019 in izvedbi programa
ali projekta oz. več le-teh, ki jih je navedel v svoji prijavi na javni razpis izvajalcev na področju športne
dejavnosti za letu 2019 (v nadaljnjem besedilu: aktivnosti).
Prijava izvajalca na javni razpis z dne __________, je sestavni del te pogodbe.
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3. člen
Sofinancer se zavezuje izvajalcu zagotoviti sredstva iz proračuna Občine Gornji Grad, za delovanje in izvedbo
aktivnosti, opredeljenih v 2. členu te pogodbe, v skupni višini ___________ EUR.
Sredstva bodo zagotovljena iz proračunske postavke: 18051000.
Sofinancer bo v letu 2019 sredstva za sofinanciranje, navedena v 3. členu te pogodbe, nakazal na transakcijski
račun
izvajalca,
št.
TRR:
____________________________________
odprt
pri
banki
____________________________.
4. člen
Sredstva bo sofinancer nakazal celoti, in sicer 30. dan po prejemu zahtevka za izplačilo odobrenih sredstev,
pri čemer je pogoj za izstavitev zahtevka veljavna pogodba o sofinanciranju.
V primeru, da izvajalec zahtevka iz prvega odstavka tega člena ne predloži, sofinancer ni dolžan izplačati
odobrenih sredstev izvajalcu.
5. člen
Izvajalec je dolžan sofinancerju najkasneje do 15. 1. 2020 predložiti končno finančno in vsebinsko poročilo, ki
mora odražati dejansko stanje izvedenih aktivnosti v letu 2019, zajemati podroben opis vsake izvedene
aktivnosti, za katero je prejel sredstva od sofinancerja, pregled nad razpolaganjem s sredstvi, ki jih je prejel
od sofinancerja, ter navesti in priložiti dokazila o nastanku stroškov pri izvedbi posamezne aktivnosti.
Če izvajalec ne predloži končnega poročila o izvedenih aktivnosti in o porabi sredstev v predpisanem roku,
lahko sofinancer odstopi od pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan sofinancerju povrniti vsa nakazana
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev s strani sofinancerja do dneva
vračila na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Gornji Grad št. 01230-0100018802. Občina bo za
ta namen izvajalcu izstavila zahtevek za vračilo sredstev.
6. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo prijavljene aktivnosti izvedel v skladu z vsebinskim opisom ter drugimi podatki,
navedenimi v prijavi na javni razpis in to najkasneje do 31.12.2019. V primeru, da izvajalec ne bo izvedel
posameznih aktivnosti, za katera je prejel sredstva do 31. 12. 2019, je izvajalec dolžan povrniti sorazmerni del
izplačanih sredstev. Občina bo za ta namen izvajalcu izstavila zahtevek za vračilo sorazmernega dela sredstev.
Izvajalec se zavezuje, da bo pridobljena sredstva porabil v letu 2019 zakonito, namensko, učinkovito in
gospodarno.
Izvajalec je dolžan pri vseh javnih naznanilih v zvezi z aktivnostjo na vidnem mestu označiti, da izvedbo
aktivnosti sofinancira Občina Gornji Grad.
7. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo sofinancerju posredoval vse informacije o aktivnostih, za katere bo porabljal
sredstva, prejeta od sofinancerja, bodisi v elektronski ali v fizični obliki in sicer v času, ko bodo te informacije
aktualne (predvidoma pred izvedbo aktivnosti ter v času izvajanja aktivnosti).
Kot informacije o aktivnosti se štejejo vse informacije, ki se tičejo posamezne aktivnosti (npr. vzorec vabila na
javne prireditve ali vzorec obvestila o času in kraju posamezne aktivnosti, v kolikor bo le-ta zaprtega značaja,
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vzorec pripravljenega letaka, zgibanke, glasila, navedbo internetne objave v povezavi s posameznimi
aktivnostmi in podobno).
8. člen
Sofinancer in izvajalec se dogovorita, da bosta izvajanje programa spremljala:
na strani sofinancerja: ________________,
na strani izvajalca: _______________________.
V imenu sofinancerja ima njegov pooblaščeni predstavnik pravico nadzora nad potekom posamezne
aktivnosti in nad namensko porabo dodeljenih sredstev iz proračuna Občine Gornji Grad, vključno z
vpogledom v dokumentacijo in obračun stroškov izvajalca v zvezi z izvedbo posamezne aktivnosti, ki je
predmet te pogodbe, izvajalec pa mu je dolžan to omogočiti.
V nasprotnem primeru, kakor tudi ob ugotovljeni nenamenski porabi sredstev, je izvajalec dolžan vrniti vsa
nakazila proračunskih sredstev Občine Gornji Grad skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja
sredstev do dneva vračila.
9. člen
Izvajalec je dolžan v času veljavnosti te pogodbe takoj pisno obvestiti sofinancerja, če nastopijo okoliščine, ki
utegnejo vplivati na vsebinsko ali časovno izvedbo programa ter predlagati ustrezno spremembo oz.
dopolnitev pogodbe. Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se dogovorijo v pisnem dodatku k tej
pogodbi.
10. člen
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega razpisa, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali
pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
naročila ali drugega organa in organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno
korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega
nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev dolžnega nadzora nad
izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz
javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.
Občina bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali
obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka,
pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v
skladu s predpisi Republike Slovenije.
11. člen
Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje
sporov pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu sofinancerja.
Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
Pogodba preneha veljati s pravilno izvršitvijo vseh obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe za obe pogodbeni
stranki.
Pogodba je sestavljena v 3 izvodih, od katerih prejme en izvod izvajalec in dva sofinancer.
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Datum: __________________
Številka: __________________

Datum: __________________
Številka: __________________

Sofinancer:
Občina Gornji Grad
Anton Špeh, župan

Izvajalec:
Naziv izvajalca
Ime in priimek odgovorne osebe
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5.3. Obrazec št. 1: KONČNO LETNO VSEBINSKO IN FINANČNO POROČILO
Navodilo:
V celoti izpolnjen obrazec je potrebno občini predložiti najkasneje do 15. 1. 2020. Poročilo mora odražati
stanje na dan 31. 12. 2019 in vključevati vse aktivnosti, ki jih je izvajalec izvedel v obdobju od 1. 1. 2019 do 31.
12. 2019. V poročilu je izvajalec dolžan navesti dokazila o nastalih stroških pri izvedbi posamezne aktivnosti. Za
vsako že izvedeno aktivnost je izvajalec dolžan predložiti svoje poročilo. Obrazec mora biti podpisan, datiran
in žigosan s strani odgovorne osebe.
Področje sofinanciranja: Športna dejavnost
Za leto: 2019

KONČNO LETNO VSEBINSKO IN FINANČNO POROČILO
O IZVAJANJU AKTIVNOSTI
Št. pogodbe o sofinanciranju: ________________, z dne ______________

1. PODATKI O IZVAJALCU IN PROGRAMU
Izvajalec:
Sedež:

Odgovorna oseba:
e-mail odgovorne osebe:
kontaktna št. odg. osebe:

Navedba programa
2. VSEBINSKO POROČILO
2.1. Kratek opis izvedbe programa ali projekta
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2.2. Dodatne obrazložitve poteka programa ali projekta:

2.3. Poročilo o dosegu namena in ciljev projekta:

2.4. Število udeležencev z navedbo razmerja med številom udeležencev, ki so člani izvajalca in številom
udeležencev, ki niso člani izvajalca:
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3. FINANČNO POROČILO
3.1. Prihodki izvajalca
Vir sredstev, prejetih v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2019, za namene izvedbe
tega programa/projekta

PRIHODKI
(v EUR)

Občina Gornji Grad
Krajevna skupnost: ________________________________
Druge občine
Republika Slovenija
Sponzorji
Darila, volila in donacije
Članarina
Lastna dejavnost:
- od prodaje vstopnic
- drugo: ____________________________________
Drugo (navedite):
SKUPAJ:
Sredstva, prejeta od Občine Gornji Grad v odstotku od celote: ___________ %

3.2. Odhodki izvajalca
Struktura stroškov izvajalca v zvezi s predmetnim programom/projektom

ODHODKI
(v EUR)

Materialni stroški (pisarniški mat., vabila, zloženke…)
Najemnina
Stroški reprezentance
Potni stroški
Izobraževanje
Avtorski honorarji
Drugo (navedite):
SKUPAJ:
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4. SEZNAM DOKAZIL
Navedite vse račune oz. druga dokazila o nastalih stroških pri izvedbi posamezne aktivnosti. Seznamu priložite kopije navedenih
dokazil.

Zap. št.
dokazila

Vrsta Dokazila
(račun/pogodba/…)

Datum
opravljene
storitve/nakupa
blaga

Datum
valute

Izdajatelj dokazila

Namen

Vrednost v
EUR z DDV

Skupaj:

5. IZJAVI
- Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so vse navedbe v poročilu resnične in
ustrezajo dejanskemu stanju in da so vsa navedena dokazila v originalni obliki hranjena v našem
arhivu.
- V skladu z razpisnimi pogoji soglašamo s preverjanjem resničnosti navedb v poročilu in namenske
porabe proračunskih sredstev.

Datum:

Žig
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Podpis odgovorne osebe:

5.4. Obrazec št. 2: ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO ODOBRENIH SREDSTEV
Navodilo:
Upravičencu finančnih sredstev se sredstva izplačajo v celoti, in sicer 30. dan po predložitvi zahtevka. Pogoj
za predložitev zahtevka je sklenjena pogodba o sofinanciranju.
Področje sofinanciranja: Športna dejavnost
Za leto: 2019

ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SREDSTEV
IZ PRORAČUNA OBČINE GORNJI GRAD
Izvajalec:
Sedež:
Št. TRR:
Odgovorna oseba:
e-mail/kontaktna št.:

V skladu s pogodbo št. _______________________, z dne _______________________,

s katero so nam bila odobrena sredstva v višini ____________________________ EUR,

s tem zahtevkom prosimo za nakazilo:
a) 100 % odobrenih sredstev,

kar predstavlja skupaj sredstva v višini __________________________________ EUR.

Podpis odgovorne osebe:
Datum:

Žig
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