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ZA IZBIRO IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA ZA LETO 2018
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matična št. 1332066

Javni razpis - šport 2018

ŠP 2018

PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
za izbiro izvajalcev letnega programa športa za leto 2018
PODATKI O IZVAJALCU ŠPORTNEGA PROGRAMA
A. SPLOŠNI PODATKI IZVAJALCA
1. POPOLNI NAZIV IZVAJALCA

2. TOČEN NASLOV IZVAJALCA

TELEFONSKA ŠTEVILKA ________________________________________________
ŠTEVILKA TELEFAKSA ________________________________________________
E-POŠTA

________________________________________________

SPLETNI NASLOV

________________________________________________

3. POŠTO POŠILJATI NA NASLOV (POPOLNI NASLOV)

4. ŠTEVILKA ODLOČBE O REGISTRACIJI

5. ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA

6. DAVČNI ZAVEZANEC (ustrezno obkroži)

DA

NE

7. DAVČNA ŠTEVILKA

__________________________________________________

8. MATIČNA ŠTEVILKA

__________________________________________________

B. PODATKI O ORGANIZACIJSKIH DELAVCIH
funkcija
PREDSEDNIK

ime in priimek

točen naslov

telefon/gsm

PODPREDSEDNIK
SEKRETAR - TAJNIK
RAČUNOVODJA BLAGAJNIK
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C. PRILOŽENA DOKUMENTACIJA

Obrazec ŠP 2018

PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS

Obrazec ŠP 2018/1

Športna vzgoja otrok in mladine

Obrazec ŠP 2018/2

Kakovostni šport

Obrazec ŠP 2018/3

Vrhunski šport

Obrazec ŠP 2018/4

Športna rekreacija

Obrazec ŠP 2018/5

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
športnih kadrov

Obrazec ŠP 2018/6

Športne prireditve

Obrazec ŠP 2018/7

Delovanje športnih društev / klubov

Obrazec ŠP 2018/8

Delovanje športne zveze

Obrazec ŠP 2018/FN

Finančni načrt

Obrazec ŠP 2018/FP

Finančno poročilo za preteklo leto

Obrazec ŠP 2018/VP

Vsebinsko poročilo za preteklo leto

Opomba: Priloženo (izpolnjeno) dokumentacijo označite v kvadratku s križcem.

Žig
Podpis zastopnika izvajalca
_________________________

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE – SPLOŠNO:
Kandidat mora izpolniti vse rubrike v obrazcu ŠP 2018 ter vse rubrike v tistih obrazcih, za katere
prijavlja izvajanje letnega programa športa za leto 2018.
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
Izpolnjen obrazec ŠP 2018 in izpolnjene ostale obrazce za področja oz. programe, za katere
kandidira prijavitelj. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Cerkvenjak
www.cerkvenjak.si ter na sedežu Občine Cerkvenjak.
Prijavo na javni razpis za dodelitev sredstev morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko ali
oddati osebno na naslov: Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak s pripisom:
»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2018«, najkasneje do torka, 30. januarja 2018.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana
na pošti s priporočeno pošiljko ali do 15. ure oddana v prostorih Občine Cerkvenjak.
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ŠP 2018/1

ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
PODATKI O VADBENI SKUPINI
1. NAZIV IZVAJALCA

___________________________________

2. NAZIV SKUPINE

___________________________________

3. IME IN PRIIMEK TRENERJA

___________________________________

3.1. Rojstni podatki

___________________________________

3.2. Naslov bivališča

___________________________________

3.3. Strokovni naziv trenerja

___________________________________

3.4. Številka diplome in naziv
organa, ki jo je izdal

___________________________________

3.5. Št./oznaka trenerske licence,
izdane pri panožni zvezi

___________________________________

4. NAZIV ŠPORTNEGA OBJEKTA Z VADBO

___________________________________

4.1. Lastništvo športnega objekta
a) občinska lastnina
b) društvena lastnina
c) privatna lastnina
5. VSEBINA IN OBSEG PROGRAMA
5.1. VSEBINA/NAZIV PROGRAMA
_____________________________________________________________________
5.2. VRSTA OZ. RANG TEKMOVANJA
_____________________________________________________________________
5.3. PRIČAKOVANI DOSEŽKI IN REZULTATI
_____________________________________________________________________
5.4. ČAS REALIZACIJE PROGRAMA
_____________________________________________________________________
5.5. URNIK VADBE
dan

ura

kraj - mesto vadbe

žig in podpis
upravljavca oz.
lastnika objekta

ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
sobota
nedelja
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SEZNAM VADEČIH V SKUPINI __________________________________________
zap.
št.

ime in priimek

letnica rojstva

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Žig
Podpis zastopnika izvajalca
_________________________

Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 CERKVENJAK

Stran 5

Javni razpis - šport 2018

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ŠP 2018/1
1. Vpišite popolni naslov izvajalca športnih programov (društvo, zasebnik itd).
2. Vpišite naziv vadbene skupine (cicibani, mlajši dečki, mlajše deklice, starejši dečki, starejše
deklice, kadeti, kadetinje, mladinci, mladinke). Pomembno: če izvajalec prijavlja več
skupin (programov) športne vzgoje otrok in mladine, mora obrazec ŠP 2018/1
izpolniti za vsako skupino posebej.
3. Vpišite ime in priimek vodnika - trenerja, ki vodi to skupino.
3.1. Vpišite rojstne podatke vodnika - trenerja.
3.2. Vpišite naslov stalnega bivališča vodnika - trenerja.
3.3. Vpišite strokovni naziv vodnika - trenerja vadbene skupine (vaditelj, trener C, B, A, višji
trener,...).
3.4. Vpišite številko diplome in ime organa, ki je diplomo izdal (npr. štev. dipl. 520, izdala
Fakulteta za šport v Ljubljani)
3.5. Vpišite številko in/ali naziv veljavne trenerske licence, ki jo je izdala panožna športna
zveza, v kolikor je za to stopnjo potrebna. V kolikor takšna licenca ni potrebna, zapišite
''LICENCA NI POTREBNA''.
4. Vpišite naziv športnega objekta, na katerem poteka vadba (npr. Športna dvorana Benedikt)
4.1. Lastništvo športnega objekta (obkrožite ustrezno črko: a, b ali c)
5. Vpišite zahtevane podatke:
5.1. Vpišite vsebino/naziv programa, ki ga prijavljate (interesna športna vzgoja predšolskih
otrok/interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok/športna vzgoja otrok, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport/športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi
potrebami/športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport)
5.2. Vpišite vrsto oz. rang uradnega tekmovanja, v katerega je vključena skupina pri panožni
zvezi (če ni vključena v tekmovanje, to zapišite)
5.3. Vpišite pričakovane dosežke (tekmovalne in druge) in rezultate skupine. Tekmovalni
dosežek je samo eno od meril uspešnega dela z otroki. Poleg tega je zelo pomembno
uravnoteženo doseganje učnih in vzgojnih ciljev, ki jih mora pedagog - trener
zasledovati in uresničevati v tem občutljivem obdobju zorenja mladih športnikov.
5.4. Vpišite čas realizacije programa (obdobje, v katerem skupina izvaja program v
koledarskem letu).
5.5. Vpišite uro vadbe in objekt, kjer poteka vadba. Za vsako vadbeno skupino ali
posameznika, ki izvaja program, je potrebno pridobiti žig in podpis lastnika ali
upravljavca športnega objekta.
6. Vpišite čitljivo ime, priimek in letnico rojstva športnika v posamezni vadbeni skupini.
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ŠP 2018/2

KAKOVOSTNI ŠPORT
PODATKI O VADBENI SKUPINI
1. NAZIV IZVAJALCA

___________________________________

2. NAZIV SKUPINE

___________________________________

3. IME IN PRIIMEK TRENERJA

___________________________________

3.1. Rojstni podatki

___________________________________

3.2. Naslov bivališča

___________________________________

3.3. Strokovni naziv trenerja

___________________________________

3.4. Številka diplome in naziv
organa, ki jo je izdal

___________________________________

3.5. Št./oznaka trenerske licence,
izdane pri panožni zvezi

___________________________________

4. NAZIV ŠPORTNEGA OBJEKTA Z VADBO

___________________________________

4.1. Lastništvo športnega objekta
a) občinska lastnina
b) društvena lastnina
c) privatna lastnina
5. VSEBINA IN OBSEG PROGRAMA
5.1. VSEBINA/NAZIV PROGRAMA
_____________________________________________________________________
5.2. VRSTA OZ. RANG TEKMOVANJA
_____________________________________________________________________
5.3. PRIČAKOVANI DOSEŽKI IN REZULTATI
_____________________________________________________________________
5.4. ČAS REALIZACIJE PROGRAMA
_____________________________________________________________________
5.5. URNIK VADBE
dan

ura

kraj - mesto vadbe

žig in podpis
upravljavca oz.
lastnika objekta

ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
sobota
nedelja
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SEZNAM VADEČIH V SKUPINI __________________________________________

zap.
št.

ime in priimek

letnica rojstva

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Žig
Podpis zastopnika izvajalca
_________________________
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ŠP 2018/2
1. Vpišite popolni naslov izvajalca športnih programov (društvo, zasebnik itd).
2. Vpišite naziv vadbene skupine - ekipe (člani, članice).
3. Vpišite ime in priimek vodnika - trenerja, ki vodi to skupino - ekipo.
3.1. Vpišite rojstne podatke vodnika - trenerja.
3.2. Vpišite naslov stalnega bivališča vodnika - trenerja.
3.3. Vpišite strokovni naziv vodnika - trenerja vadbene skupine (vaditelj, trener C, B, A, višji
trener, ...).
3.4. Vpišite številko diplome in ime organa, ki je diplomo izdal (npr. štev. dipl. 520, izdala
Fakulteta za šport v Ljubljani)
3.5. Vpišite številko in/ali naziv veljavne trenerske licence, ki jo je izdala panožna športna
zveza, v kolikor je za to stopnjo potrebna. V kolikor takšna licenca ni potrebna, zapišite
''LICENCA NI POTREBNA''.
4. Vpišite naziv športnega objekta, na katerem poteka vadba (npr. Športna dvorana Benedikt)
4.1. Lastništvo športnega objekta (obkrožite ustrezno črko: a, b ali c)
5. Vpišite zahtevane podatke
5.1. Vpišite vsebino/naziv programa, ki ga prijavljate (kakovostni šport)
5.2. Vpišite vrsto oz. rang uradnega tekmovanja, v katerega je vključena skupina pri panožni
zvezi (če ni vključena v tekmovanje, to zapišite)
5.3. Vpišite pričakovane dosežke (tekmovalne in druge) in rezultate skupine.
5.4. Vpišite čas realizacije programa (obdobje, v katerem skupina izvaja program v
koledarskem letu).
5.5. Vpišite uro vadbe in objekt, kjer poteka vadba. Za vsako vadbeno skupino ali
posameznika, ki izvaja program, je potrebno pridobiti žig in podpis lastnika ali
upravljavca športnega objekta.
6. Vpišite čitljivo ime, priimek in letnico rojstva športnika v posamezni vadbeni skupini.

V programe kakovostnega športa so vključeni športniki in športnice članskih kategorij, ki
jih program rekreacijskega športa ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik športa v
Občini Cerkvenjak. V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip ter
posameznikov, registriranih športnikov, članov nacionalnih panožnih športnih zvez, ki
nimajo strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program
vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben
dejavnik razvoja športa. V okviru teh programov gre za nastope na uradnih tekmovanjih
panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka.

Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 CERKVENJAK

Stran 9

Javni razpis - šport 2018

ŠP 2018/3

VRHUNSKI ŠPORT
PODATKI O VADBENI SKUPINI
1. NAZIV IZVAJALCA

___________________________________

2. NAZIV SKUPINE

___________________________________

3. IME IN PRIIMEK TRENERJA

___________________________________

3.1. Rojstni podatki

___________________________________

3.2. Naslov bivališča

___________________________________

3.3. Strokovni naziv trenerja

___________________________________

3.4. Številka diplome in naziv
organa, ki jo je izdal

___________________________________

3.5. Št./oznaka trenerske licence,
izdane pri panožni zvezi

___________________________________

4. NAZIV ŠPORTNEGA OBJEKTA Z VADBO

___________________________________

4.1. Lastništvo športnega objekta
a) občinska lastnina
b) društvena lastnina
c) privatna lastnina
5. VSEBINA IN OBSEG PROGRAMA
5.1. VSEBINA/NAZIV PROGRAMA
_____________________________________________________________________
5.2. VRSTA OZ. RANG TEKMOVANJA
_____________________________________________________________________
5.3. PRIČAKOVANI DOSEŽKI IN REZULTATI
_____________________________________________________________________
5.4. ČAS REALIZACIJE PROGRAMA
_____________________________________________________________________
5.5. URNIK VADBE
dan

ura

kraj - mesto vadbe

žig in podpis
upravljavca oz.
lastnika objekta

ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
sobota
nedelja
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SEZNAM VADEČIH V SKUPINI __________________________________________

zap.
št.

ime in priimek

letnica rojstva

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Žig
Podpis zastopnika izvajalca
_________________________
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ŠP 2018/3
1. Vpišite popolni naslov izvajalca športnih programov (društvo, zasebnik itd).
2. Vpišite naziv vadbene skupine - ekipe (člani, članice).
3. Vpišite ime in priimek vodnika - trenerja, ki vodi to skupino - ekipo.
3.1. Vpišite rojstne podatke vodnika - trenerja.
3.2. Vpišite naslov stalnega bivališča vodnika - trenerja.
3.3. Vpišite strokovni naziv vodnika - trenerja vadbene skupine (vaditelj, trener C, B, A, višji
trener, ...).
3.4. Vpišite številko diplome in ime organa, ki je diplomo izdal (npr. štev. dipl. 520, izdala
Fakulteta za šport v Ljubljani)
3.5. Vpišite številko in/ali naziv veljavne trenerske licence, ki jo je izdala panožna športna
zveza, v kolikor je za to stopnjo potrebna. V kolikor takšna licenca ni potrebna, zapišite
''LICENCA NI POTREBNA''.
4. Vpišite naziv športnega objekta, na katerem poteka vadba (npr. Športna dvorana Benedikt)
4.1. Lastništvo športnega objekta (obkrožite ustrezno črko: a, b ali c)
5. Vpišite zahtevane podatke
5.6. Vpišite vsebino/naziv programa, ki ga prijavljate (vrhunski šport)
5.7. Vpišite vrsto oz. rang uradnega tekmovanja, v katerega je vključena skupina ali
posameznik pri panožni zvezi.
5.8. Vpišite pričakovane dosežke (tekmovalne in druge) in rezultate skupine.
5.9. Vpišite čas realizacije programa (obdobje, v katerem skupina izvaja program v
koledarskem letu).
5.10.
Vpišite uro vadbe in objekt, kjer poteka vadba. Za vsako vadbeno skupino ali
posameznika, ki izvaja program, je potrebno pridobiti žig in podpis lastnika ali
upravljavca športnega objekta.
6. Vpišite čitljivo ime, priimek in letnico rojstva športnika v posamezni vadbeni skupini.
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega,
svetovnega ali državnega razreda po določilih in kriterijih Olimpijskega komiteja
Slovenije. Do sofinanciranja so upravičeni izvajalci, ki imajo v svojih vrstah
kategorizirane športnike s statusom športnika mednarodnega, svetovnega ali državnega
razreda.
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ŠP 2018/4

ŠPORTNA REKREACIJA
PODATKI O VADBENI SKUPINI
1. NAZIV IZVAJALCA

___________________________________

2. NAZIV SKUPINE

___________________________________

3. IME IN PRIIMEK TRENERJA

___________________________________

3.1. Rojstni podatki

___________________________________

3.2. Naslov bivališča

___________________________________

3.3. Strokovni naziv trenerja

___________________________________

3.4. Številka diplome in naziv
organa, ki jo je izdal

___________________________________

3.5. Stopnja strokovne izobrazbe

___________________________________

4. NAZIV ŠPORTNEGA OBJEKTA Z VADBO

___________________________________

4.1. Lastništvo športnega objekta
a) občinska lastnina
b) društvena lastnina
c) privatna lastnina
5. VSEBINA IN OBSEG PROGRAMA
5.1. VSEBINA/NAZIV PROGRAMA
_____________________________________________________________________
5.2. VRSTA OZ. RANG TEKMOVANJA
_____________________________________________________________________
5.3. PRIČAKOVANI DOSEŽKI IN REZULTATI
_____________________________________________________________________
5.4. ČAS REALIZACIJE PROGRAMA
_____________________________________________________________________
5.5. URNIK VADBE

dan

ura

kraj - mesto vadbe

žig in podpis
upravljavca oz.
lastnika objekta

ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
sobota
nedelja
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SEZNAM VADEČIH V SKUPINI __________________________________________
Zap.
št.

ime in priimek

letnica rojstva

vrsta tekmovanja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Žig
Podpis zastopnika izvajalca
_________________________
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ŠP 2018/4
1. Vpišite popolni naslov izvajalca športnih programov (društvo, zasebnik itd).
2. Vpišite naziv vadbene skupine.
3. Vpišite ime in priimek vodnika - trenerja, ki vodi to skupino.
3.1. Vpišite rojstne podatke vodnika - trenerja.
3.2. Vpišite naslov stalnega bivališča vodnika - trenerja.
3.3. Vpišite strokovni naziv vodnika - trenerja vadbene skupine (vaditelj, trener C, B, A, višji
trener, ...).
3.4. Vpišite številko diplome in ime organa, ki je diplomo izdal (npr. štev. dipl. 520, izdala
Fakulteta za šport v Ljubljani)
3.5. Vpišite stopnjo strokovne izobrazbe vodnika - trenerja, ki vadi vadbeno skupino (IV.
stopnjo - poklicna šola, V. stopnja - srednja šola, VI. stopnja - višja šola, VII./1. stopnja visoka šola, VII./2. stopnja - podiplomski študij).
4. Vpišite naziv športnega objekta, na katerem poteka vadba (npr. šolska telovadnica
Cerkvenjak, Športna dvorana Benedikt…)
4.1. Lastništvo športnega objekta (obkrožite ustrezno črko: a, b ali c)
5. Vpišite
5.1. Vpišite vsebino/naziv programa, ki ga prijavljate (športna rekreacija)
5.2. Vpišite vrsto oz. rang uradnega tekmovanja, v katerega je vključena skupina pri panožni
zvezi (če ni vključena v tekmovanje, to zapišite)
5.3. Vpišite pričakovane dosežke (tekmovalne in druge) in rezultate skupine.
5.4. Vpišite čas realizacije programa (obdobje, v katerem skupina izvaja program v
koledarskem letu).
5.5. Vpišite uro vadbe in objekt, kjer poteka vadba. Za vsako vadbeno skupino ali
posameznika, ki izvaja program, je potrebno pridobiti žig in podpis lastnika ali
upravljavca športnega objekta.
6. Vpišite čitljivo ime, priimek in letnico rojstva športnika v posamezni vadbeni skupini.

Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 CERKVENJAK

Stran 15

Javni razpis - šport 2018

ŠP 2018/5

IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE
STROKOVNIH KADROV
A. AMATERSKIH TRENERJEV IN VODNIKOV
ime in
priimek
kandidata

letnica
rojstva

sedanji
strokovni
naziv

izobraževanje
za strokovni
naziv

kraj izobraževanja
v
Cerkvenjaku

izven
Cerkvenjaka

B. OSTALE OBLIKE STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA
ime in priimek
kandidata

letnica
rojstva

sedanji
strokovni naziv

naziv
izpopolnjevanja

kraj
izpopolnjevanja

Žig
Podpis izvajalca
_________________________
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ŠP 2018/5
a) Za sofinanciranje izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov
lahko kandidirajo le tisti izvajalci, ki uresničujejo pogoje iz Pravilnika za vrednotenje
programov športa v Občini Cerkvenjak.
•

Čitljivo izpolnite podatke o kandidatu in za pridobitev katerega strokovnega naziva
predlagate kandidata (npr. za trenerja mladih, ...). Navedite dosedanji strokovni naziv.

•

Napišite kraj izobraževanja.

b) Za sofinanciranje ostalih oblik strokovnega izpopolnjevanja lahko kandidirajo le tisti
izvajalci, ki uresničujejo pogoje iz Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini
Cerkvenjak.
•

Čitljivo izpolnite podatke o kandidatu in za pridobitev katerega strokovnega naziva
predlagate kandidata (npr. za trenerja mladih, ...). Navedite dosedanji strokovni naziv.

•

Napišite kraj šolanja.

Za vse oblike izobraževanja je potrebno priložiti ustrezna dokazila oz. oceno o višini
stroškov izobraževanja. V primeru ocene višine stroškov izvajalec po uspešno opravljeni
izvedbi izobraževanja dostavi ustrezna dokazila.
Izvajalec (prijavitelj) je dolžan obrazcu priložiti potrdilo o udeležbi in dokazilo o plačilu
izobraževanja v preteklem letu v kolikor ga je izvajalec prijavil v preteklem letu.
Brez dokazil za preteklo leto ni možna prijava ta del programa (izobraževanje) za tekoče
leto oz. se bo celotna višina sredstev za izobraževanje odbila od višine sofinanciranja
celotnega programa za tekoče leto. Prav tako se bo za tekoče leto odštel tisti del
namenskih sredstev za izobraževanje strokovnega kadra, za katerega izvajalec
(prijavitelj) ne bo dokazal porabe ali sredstva ne bodo porabljena namensko.
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ŠP 2018/6

ŠPORTNE PRIREDITVE V LETU 2018

naziv prireditve

datum, kraj in mesto
prireditve

predvideno število
udeležencev
domačih

za katere starostne
kategorije

tujih

število doslej
izvedenih prireditev

predvideni stroški
prireditve

Žig
Podpis izvajalca
_________________________
OPOMBA: Razvrstite športne prireditve po vrsti glede na datum in mesec izvedbe.
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ŠP 2018/7

DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV / KLUBOV
PODATKI O ČLANSTVU
Datum ustanovitve društva / kluba: ________________________
Število let delovanja društva / kluba: _______________________
Število članov v športnem društvu / klubu: ________________________
Število športnikov, ki so vključeni v tekmovalne sisteme: _______________________

Žig
Podpis izvajalca
_________________________

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ŠP 2018/7
Delovanje športnih društev se sofinancira glede na število let delovanja oziroma obstoja.
Vpišite podatek o datumu ustanovitve društva ter števila let delovanja.
Merilo za določitev obsega sofinanciranja delovanja društev, klub se financira glede na število let
delovanja oziroma obstoja društva / kluba po Tabeli 4.
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ŠP 2018/8

DELOVANJE ŠPORTNE ZVEZE

PODATKI O ČLANSTVU V ŠPORTNI ZVEZI (našteti):

Naziv društva

Naslov društva

Odgovorna oseba društva

Kot članstvo zveze se upošteva število vključenih registriranih športnih društev v športno zvezo.
Žig
Podpis izvajalca
_________________________

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ŠP 2018/8
Vpišejo se le registrirana športna društva, vključena v zvezo. Merilo za določitev obsega sofinanciranja
delovanja zveze je število vključenih registriranih športnih društev v zvezo in sicer 20 točk / športno
društvo / klub.
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ŠP 2018/FN

FINANČNI NAČRT
Finančni načrt (predvideni prihodki in odhodki) programa za leto 2018:

PREDVIDENI SOFINANCERJI
Športno društvo/klub/zveza
Sredstva lokalnega proračuna (Občina Cerkvenjak)
Sredstva udeležencev
Drugi viri (donatorji, sponzorji ...) poimensko navedite spodaj

ZNESEK V EUR

SKUPAJ
PREDVIDENI STROŠKI (ODHODKI)
Strošek strokovnega kadra
Strošek najema prostora oziroma objekta
Strošek druge dejavnosti (vstopnine, dodatni programi...)

ZNESEK V EUR

SKUPAJ

Cerkvenjak, _______________

Sestavil:_____________________________
Žig
Podpis izvajalca
_________________________

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ŠP 2018/FN
Za programe športa, ki jih prijavitelj prijavlja na javni razpis, se obvezno izpolni finančni načrt.
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ŠP 2018/FP

FINANČNO POROČILO ZA PRETEKLO LETO
Finančno poročilo (predvideni in realizirani prihodki in odhodki ) programa za leto 2017:

REALIZIRANO - SOFINANCERJI

PREDVIDENO V
EUR

REALIZIRANO V
EUR

PREDVIDENO V
EUR

REALIZIRANO V
EUR

Športno društvo/klub/zveza
Sredstva lokalnega proračuna (Občina Cerkvenjak)
Sredstva udeležencev
Drugi viri (donatorji, sponzorji ...) poimensko navedite spodaj

SKUPAJ
REALIZIRANI STROŠKI (ODHODKI)
Strošek strokovnega kadra
Strošek najema prostora oziroma objekta
Strošek druge dejavnosti (vstopnine, dodatni programi...)

SKUPAJ

Cerkvenjak, _______________

Sestavil:_____________________________
Žig
Podpis izvajalca
_________________________

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ŠP 2018/FP
Za programe športa, ki jih prijavitelj prijavlja na javni razpis, se obvezno izpolni finančno poročilo za
preteklo leto. V primeru bistvenih odstopanj realiziranega od predvidenega je potrebno podati ustrezno
obrazložitev.
Vse stroške (odhodke) je potrebno dokazati z ustreznimi dokazili (računi) in priložiti finančno
poročilo kluba/društva/zveze iz katerega bo posebej razvidna poraba vseh sredstev prejetih po
tem razpisu v preteklem letu.
Za višino sredstev za katero prijavitelj ne bo predložil ustreznih dokazil ali sredstva ne bodo
porabljena namensko, se mu bo ta vrednost odbila od sredstev za tekoče leto.
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ŠP 2018/VP

VSEBINSKO POROČILO ZA PRETEKLO LETO
Vsebinsko poročilo (predvideni in realizirani programi) za leto 2017:

PRIJAVLJENI IN OVREDNOTENI PROGRAMI

IZVEDEN V
OBDOBJU

NEIZVEDEN

OPOMBA

Športa vzgoja otrok in mladine

Kakovostni šport

Vrhunski šport

Športna rekreacija
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Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih športnih kadrov

Športne prireditve

Cerkvenjak, _______________

Sestavil:_____________________________
Žig
Podpis izvajalca
_________________________

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA ŠP 2018/VP
Za programe športa, ki jih prijavitelj prijavlja na javni razpis, se obvezno izpolni vsebinsko poročilo za
preteklo leto. V primeru odstopanj od realizacije je potrebno o navedenem in ovrednotenem programu
potrebno podati ustrezno obrazložitev.

Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 CERKVENJAK

Stran 24

