
 
 

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. list RS, št. 22/98), Zakona o izvrševanju proračuna RS 2011 in 
2012 (Ur. list RS, št. 96/2010), Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 201 2 (Ur. list RS, št. 
100/2011) in 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Škofljica (Ur. list RS št. 

98/08) Občina Škofljica objavlja  
 

JAVNI RAZPIS 

za sofinanciranje programov na področju športa v Občini Škofljica  
za leto 2012 

 

1. Naročnik: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica. 
 
2. Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo: športna društva, klubi, vrtci, 

osnovne šole, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so 
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, imajo sedež v Občini Škofljica in 
izpolnjujejo pogoje Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Škofljica. 

      
3. Vsi predlagatelji programov morajo: 
a) vsebine programov predstaviti na osnovi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa 

športa v Občini Škofljica, na predpisanih obrazcih, ki so izpolnjeni po priloženih navodilih,  
b) imeti urejeno evidenco o članstvu in dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih, 
c) občini v roku oddati poročilo s prilogami o realizaciji programov športa v letu 2011, 
d) imeti zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realizacijo športnih programov za 

katere kandidirajo, dejavnost pa opravljati neprofitno.  
 
4.  Sofinancirani bodo sledeči programi v predvidenem obsegu sredstev:  

 Programi: 
Predvidena 

sredstva 

4.1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE  

4.1.1. Gibalna in športna vzgoja predšolskih otrok  

4.1.1.2.  Športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci  500 € 

4.1.2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK  

4.1.2.1.  Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok  

4.1.2.1.2.  Program “Naučimo se plavati”- 1. razred devetletke 1.650 € 

4.1.2.1.3.  Drugi 80-urni programi osnovnošolske mladine 4.100 € 

4.1.2.1.4.  Program tekmovanj osnovnih šol na nivoju in nad nivojem občine  3.000 € 

4.1.2.2.  Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 5.800 € 

4.1.3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE  

4.1.3.1.  Interesna športna vzgoja mladine 1.300 € 

4.1.3.2.  Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 6.000 € 

4.3. ŠPORTNA REKREACIJA 6.700 € 

5.1. Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 500 € 

5.10.  DELOVANJE DRUŠTEV IN STROKOVNIH SLUŽB  

5.10.1.  Delovanje društev 7.700 € 

5.10.2.  Delovanje strokovnih služb 2.050 € 

8. PROMOCIJSKE ŠPORTNE PRIREDITVE  

8.1. Promocijske prireditve 4.100 € 
 
 

 5. Razpis je objavljen na spletni strani Občine Škofljica: http://www.skofljica in na oglasnih 
panojih.  

               
 
 
 
 
 
 

http://www.skofljica/


 
 
 
          6. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete v sprejemni pisarni Občine Škofljica, Šmarska   

cesta 3, Škofljica v času uradnih ur. Društvom, ki razpolagajo z e–pošto, bomo poslali 
razpisno dokumentacijo na njihov e–naslov V času poteka razpisa lahko dodatne informacije  
dobite na tel. št. 041 726 898 (v času od 16.00 do 18.00 ure) 

 

 7. Prijave z točnim naslovom pošiljatelja morajo biti poslane do ponedeljka  12. marca 
2012 v zaprti kuverti, na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, s 
pripisom: »NE ODPIRAJ: JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2012«.  

          
8. Odpiranje ponudb bo v petek 16. marca 2012 ob 10.30_uri v sejni sobi občine   Škofljica, 

Šmarska cesta 3, Škofljica. Obravnavali bomo vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje navedene 
v 3. točki tega razpisa. Prijave, ki bodo prispele po datumu navedenem v 7. točki razpisa, 
komisija ne bo obravnavala in jih bo s sklepom zavrgla. 

   
9. Programi ponudnikov bodo obravnavani in sofinancirani na podlagi Pravilnika o sofinanciranju 

letnega programa športa v Občini Škofljica in Meril za vrednotenje in izbor programov 
športa.  

 

 10.  Sredstva  za realizacijo izbranih programov morajo biti porabljena v letu 2012, ravno tako 
morajo biti izbrani programi izvedeni v navedenem letu. 

 
 11.  Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v najkasneje v 60. dneh od dneva    

odpiranja ponudb 
 

 12.  Medsebojna razmerja med Občino Škofljica in izbranimi  izvajalci športnih   programov, se 
bodo  uredila s pisno pogodbo.  

 

 
 

    Datum:         1. februar  2012 
    Šifra:        673 – 01 / 2012 (2) 

Občina Škofljica                                                                                                                                                                                                                                             
Ivan Jordan, l.r. 

                                           Ž U P A N 
 

 



OBČINA ŠKOFLJICA  Društvo: _________________________________ 

 

Šmarska cesta    003 

  

Naslov:   _________________________________ 

1291       ŠKOFLJICA                  1291   ŠKOFLJICA 

 
Datum: _______________ 
Znak: _______________ 
Davčna številka  (Občina Škofljica): SI72177918 
Matična številka (Občina Škofljica): 5874602 

 
 

 

                                                        

 ZADEVA:   ZAHTEVEK ZA NAKAZILO SREDSTEV  št.  _________ 

 

 

TRANSAKCIJSKI RAČUN   

društva: 

_____________________________________ 

 

DAVČNA ŠTEVILKA            društva: 

 

_____________________________________ 
 

MATIČNA ŠTEVILKA          društva: 

 

_____________________________________ 

 

                         

NAMEN ZAHTEVKA (pojasnilo): 

Na podlagi pogodbe o sofinanciranju programov športa št. _____________ z dne 

________________, vam pošiljamo zahtevek za povračilo stroškov (obkrožite in 

navedite): 

 

1. izvedba prireditve _________________________________________ ________€ 

2. izvedba izobraževanja:______________________________________ ________€ 

3. materialne stroške (elektrika, najemnina,...):_____________________ ________€ 

4. izvedba posebnega projekta:_ ________________________________ ________€ 

5. ostalo: __________________________________________________ ________€ 

 

SKUPAJ ZA NAKAZILO: € 

 

Znesek nakažite v pogodbenem roku na navedeni TRR društva / kluba. V primeru 

nepravočasno poravnanih obveznosti vam bomo zaračunali zakonite zamudne obresti.  

 

 

        

         _____________________________                                                                    
PREDSEDNIK / BLAGAJNIK DRUŠTVA 

 

 

 

Poslano: 

- naslovniku                                                 žig 

- arhiv 

 



Priloga: 

- fotokopije računov 

- poročilo o izvedbi športne prireditve 



 
POROČILO O IZVEDENI ŠPORTNI PRIREDITVI 

 
a)  Podatki o organizatorju in prireditvi 
 

 organizator prireditve: 
 

______________________________ 
 

 vrsta prireditve (npr. košarkaški turnir, rokometni turnir, …): 
 

______________________________ 
 

 kraj in datum prireditve: 
 

______________________________ 
 

 število udeležencev (ocena: tekmovalci in gledalci skupaj): 
 

______________________________ 
 

b)  Stroški prireditve: 

 

 oglaševanje (radio, plakati, tisk majic za priložnost organizirane prireditve,…) 
navedite:________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

 
 
 

___________________________________€ 

 reprezentanca (stroški hrane in pijače za udeležence): 
 

___________________________________€ 

 najemnina objekta za izvedbo prireditve: 

 

___________________________________€ 

 odlikovanja, priznanja : 

 

___________________________________€ 

 drugo (navedite) :  _______________________________________ ___________________________________€ 

 
SKUPAJ STROŠKI PRIREDITVE: 

 
___________________________________€ 

 
      Datum:  ______________                                     žig                           Podpis odgovorne osebe:__________________________ 
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 Obrazec št. 1 

OBČINA ŠKOFLJICA,        Šmarska cesta 3,           1291  Škofljica 
E - pošta: obcina@obcina.skofljica.si, Internet: http://www.skofljica.si 
Davčna številka:             SI72177918,            Matična št.:     5874602 

Telefon:            360 16 00, 360 16 32,            Fax:              360 16 10   
 
 

POROČILO O PORABI SREDSTEV  
 športnih društev in klubov v Občini Škofljica za obdobje  

od 1.1.2011 – 31.12.2011 
 

(Poročilo je obvezno oddati do 31. 03. 2012) 
 

 

 

1. PODATKI O PREDLAGATELJU 

 

 

  Naziv društva:           _____________________________________________________ 
 

  Naslov:   _____________________________________________________ 
 

  Predsednik:                          _____________________________________________________ 
 
 Prenosni telefon :                  ____________________________________________________ 

 
  Naslov elektronske pošte: _____________________________________________________ 

 
========================================================================== 

 

Finančne podatke pripravil:  ___________________________ 

 

Telefon / prenosni telefon: 

  

___________________________ 

 
Datum: 

  
___________________________ 

 
Odgovorna oseba: 

  
___________________________ 

 

                                           
Žig: 

 
 

OPOZORILO: 
 
Obvezne priloge poročilu o porabi sredstev so fotokopije;  

- bilanca stanja in izkaz poslovnega izida   
- poročilo  o izvedbi programa, ki ste ga poslali na AJPES  

- izpolnjen obrazec št. 1  
- izpolnjen obrazec št. 2  
- izpolnjen obrazec št. 3  

- izpolnjen obrazec št. 4 
 

 

 

 

mailto:obcina@obcina.skofljica.si
http://www.skofljica.si/
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Obrazec št. 2 

 

 

3. FINANČNO POROČILO O DELU DRUŠTVA V LETU 2011 
 

 
 

Finančno poročilo mora vsebovati vse prihodke in odhodke društva v letu 2011. 

 
 

FINANČNO POROČILO - PRIHODKI ZNESEK 

Občina Škofljica  

Sponzorji  

Članarina  

Drugo   

  

  

SKUPAJ  
 
 

 

FINANČNO POROČILO - ODHODKI ZNESEK 

Materialni stroški  

Honorarji  

Drugo  

  

  

  

SKUPAJ  

 

 
 

Stanje na transakcijskem računu društva na dan 31. 12. 2011:   _______________________ 
 
   

   
  Podpis odgovorne osebe: 
   

 
  

Žig 
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Obrazec št. 3 
 

I.   PODATKI O ČLANSTVU IN PROSTORIH 
 
Naziv in naslov društva: ______________________________________________________________ 
 
Ustanovitev društva (navedite leto ustanovitve):___________________________________________ 
 
Lokacije izvajanja dejavnosti društva (sestanki, srečanja članov, …..) (obkrožite):: 

a) občinski prostori (npr. društvena soba, kulturna dvorana,…) 
b) zasebni prostori, (zasebne stanovanjske hiše,…) 
c) ostalo  _____________________________________________________________________ 

 
Društvo uporablja prostore (obkrožite): 

a) brezplačno 
b) plačuje uporabnino / najemnino v celoti (100%) 
c) plačuje uporabnino / najemnino s popustom (50%) 

 
Društvo je v letu 2011 realiziralo program (obkrožite ali dopolnite):  

a) v celoti (100%) 
b) delno  ( ______%). 

 
 

II.   PREDSTAVITEV VODSTVA IN PROGRAMOV DRUŠTVA: 
 
Predsednik / predsednica:____________________________________________________________ 
 
Tajnik: ___________________________________________________________________________ 
 
Število sekcij: ______________________________________________________________________ 
 
Skupno število članov društva: _________________________________________________________ 
 
Letna članarina: ____________________________________________________________________€ 
 
1.1.   INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK 

Število vključenih otrok v predšolskih športni program »Zlati sonček«  
Število vključenih otrok v program plavanja  

Število vključenih otrok v druge programe  
Skupni znesek sredstev porabljenih za športno vzgojo predšolskih otrok:   

 
1.2.   INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH  OTROK (6 do 15 let) 
Število vključenih otrok v šolskih športni program »Zlati sonček«:  

Število vključenih otrok v šolskih športni program »Krpan«:  
Število vključenih šoloobveznih otrok v program plavanja (prvi razred):   

Število vključenih šoloobveznih otrok v program plavanja (tretji razred):   
Število vključenih šoloobveznih otrok v šolska športna tekmovanja    

Število vključenih šoloobveznih otrok v druge programe  

Skupni znesek sredstev porabljenih za športno vzgojo šoloobveznih otrok:   
 
1.2.2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI 
PROGRAM ŠPORTA: 
Število vključenih udeležencev v kakovostni program športa:  

Število strokovnega kadra z ustrezno izobrazbo ali usposobljenostjo:   
Skupni znesek sredstev porabljenih za športno vzgojo otrok usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport:  
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1.3.1    INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA MLADINE (15 do 20 let): 

Število vključenih  mladincev    
Skupni znesek sredstev porabljenih za športno interesno športno vzgojo 
mladine:  

 

 
2.    INTERESNA ŠPORTNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV 
Število vključenih  študentov v program športa  

Skupni znesek sredstev porabljenih za športno dejavnost študentov:   
 
3.    ŠPORTNA REKREACIJA 
a) programi redne vadbe: 
Skupno število  programov redne vadbe:  

Število izvajalcev  

Število udeležencev:   
Skupni znesek sredstev porabljenih za športno rekreacijo:  

 
b) športno rekreativne prireditve: 

Skupno število  rekreativnih prireditev  

Število izvajalcev  
Število udeležencev:   

Skupni znesek sredstev porabljenih za športno rekreativne prireditve:   
 
4. KAKOVOSTNI ŠPORT 
Število izvajalcev  

Število udeležencev:   

Skupni znesek sredstev porabljenih za kakovostni šport:   
 
5. VRHUNSKI ŠPORT 
Število izvajalcev  

Število udeležencev:   

Skupni znesek sredstev porabljenih za vrhunski šport:   
 
6.  IZOBRAŽEVANJE 
Število izobraževalnih programov:   

Število udeležencev izobraževanja  

Število udeležencev, ki je program izobraževanja uspešno zaključilo  
Skupni znesek sredstev porabljenih za izobraževanje:   

 
7.   VRSTA IN ŠTEVILO STROKOVNIH SODELAVCEV (voluntersko, honorarno, profesionalno) 
Vaditelj (1. stopnja ) 

a) voluntersko,    
b) honorarno,   

c) profesionalno  
 
Učitelj (2. stopnja) 

a) voluntersko,    
b) honorarno,   

c) profesionalno  
 
Učitelj (2. stopnja) 

a) voluntersko,    
b) honorarno,   

c) profesionalno  
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Diplomanti FŠ (4. in 5. stopnja) 

a) voluntersko,    
b) honorarno,   

c) profesionalno  

 
Sodniki: 

a) voluntersko,    
b) honorarno,   

c) profesionalno  

 
Organizatorji tekmovanj: 

a) voluntersko,    
b) honorarno,   

c) profesionalno  

 
 

8.   VRSTA IN ŠTEVILO ŠPORTNIKOV PO KATEGORIJAH 
 (kakovostni in vrhunski šport, športa rekreacija oz. interesna dejavnost) 
 
Pionirji (do 15 let) 
Kakovostni in vrhunski šport  

Športna rekreacija oz. interesna dejavnost  
 
Mladinci (do 20 let) 

Kakovostni in vrhunski šport  
Športna rekreacija oz. Interesna dejavnost  

 
Člani (do 35 let) 
Kakovostni in vrhunski šport  

Športna rekreacija oz. Interesna dejavnost  
 
Veterani (do 55 let) 

Kakovostni in vrhunski šport  
Športna rekreacija oz. Interesna dejavnost  

 
Starostniki (nad 55 let) 
Kakovostni in vrhunski šport  

Športna rekreacija oz. Interesna dejavnost  
 

 

8.1 PROMOCIJSKE ŠPORTNE PRIREDITVE 
 

Izvedene športne prireditve (navedite):  

  
  

  
  

  

  
  

  
Skupno število obiskovalcev na vseh prireditvah (ocena):  
 

Podpis odgovorne osebe:______________________ 



                                                              Evidenca izvedenih športnih prireditev v letu 2011                 Obrazec št. 4 
 

                                                              DRUŠTVO: ______________________________ 
 

Zap. 
št. 

Naziv programa 
sofinanciranega s strani občine 

Datum in kraj izvedbe 
programa 

Število 
obiskovalcev 

(ocena) 

Prireditev je bila 
oglaševana* 
(npr. Glasnik, 
Zeleni val,..) 

Prihodki za izvedbo 
programa (obkrožite in 

vpišite v program)** 
a) občina:__________€ 
b) ostalo: __________ € 

Dejanski stroški  
izvedbe 

programa*** 

      € 
      € 

      € 
      € 
      € 
      € 
      € 
      € 
      € 
      € 

      € 
      € 

 

*navedete sredstvo javnega obveščanja (Glasnik, Zeleni val, oglasni panoji,….) preko katerega je bila prireditev javno oglaševana! 

**navedete finančni delež občine in finančni delež pridobljen iz drugih virov (sponzorji, lastna udeležba,…)  
***navedete skupni strošek, ki je nastal z izvedbo prireditve!  

 

 
 

 
 
                                                                                                      

 
 

 



 
 

Izvedene nenačrtovani  prireditve 
 

1.     € da      ne 

2.     € da      ne 

3.     € da      ne 

4.     € da      ne 

5.     € da      ne 

6.     € da      ne 

7.     € da      ne 

8.     € da      ne 

9.     € da      ne 

10.     € da      ne 
 
* navedite sredstvo javnega obveščanja (Glasnik, Zeleni val, oglasni panoji,….) preko katerega je bila prireditev javno oglaševana! 
**navedite skupni strošek, ki je nastal z izvedbo prireditve!  

                                                                                                         
Neizvedene načrtovane športne prireditve 

 
 Neizvedene načrtovane prireditve Obvezno navedite razlog zakaj posamezna prireditev, 

ki jo je občina sofinancirala, ni bil izvedena 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

 
 

                                                                                                 Žig                               Podpis odgovorne osebe:__________________ 
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