VLOGA ZA PRIJAVO NA RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
V OBČINI ŠKOFLJICA V LETU 2014

VLAGATELJ
(navedite društvo oz. ustanovo):

Ţig

Kraj in datum: __________________

Razpisna dokumentacija za programe športa v letu 2014

Odgovorna oseba: _________________

Stran1

IZJAVA VLAGATELJA VLOGE ZA
SOFINANCIRNAJE PROGRAMOV ŠPORTA

Vlagatelj
(navedite naziv):

_________________________________________________

Izjavljam,
(obkroţite črko pred posamezno izjavo)

a) da izvajamo organizirano vadbo najmanj 36 tednov v letu;
b) da imamo urejeno evidenco o članstvu in dokumentaciji, kot to določa Zakon o
društvih;
c) da bomo občini v roku oddali poročilo s prilogami o realizaciji programov društva v
letu 2013;
d) da imamo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realizacijo športnih
programov za katere kandidiramo in da dejavnost opravljamo nepridobitno;
e) da so vsebine programov predstavljene na predpisanih obrazcih, obrazci so
izpolnjeni po navodilih in na osnovi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa
športa v Občini Škofljica;
f)

da imamo poravnane vse finančne obveznosti do Občine Škofljica;

g) da je dokumentacija zloţena po vrstnem redu, navedenem v točkah od 3a do 3f.

ţig

Kraj in datum:

________________

Razpisna dokumentacija za programe športa v letu 2014

Podpis odgovorne osebe: _____________

Stran2

Na podlagi Zakona o športu (Ur. list RS, št. 22/98), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v
Občini Škofljica (Ur. list RS št. 98/08), Odloka o proračunu Občine Škofljica (Ur. list RS, št. 100/2011 in
83/2012) in Statuta Občine Škofljica (Ur. list RS, št. 1/2010 in 101/2010) objavlja Občina Škofljica

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju športa v Občini Škofljica za leto 2014
1. Razpisovalec: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
2. Pravico do sofinanciranja izvajanja športnih programov imajo sledeči kandidati: športna
društva, klubi, vrtci, osnovne šole, zavodi, gospodarske druţbe, zasebniki in druge
organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa in izpolnjujejo
pogoje Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Škofljica.
3. Kandidat za letnega izvajalca programa športa (v nadaljevanju: vlagatelj) mora k vlogi za
sofinanciranje programov športa priloţiti:
a) dokazilo o registraciji dejavnosti vlagatelja;
b) izjavo o organizirani vadbi najmanj 36 tednov v letu;
c) izjavo o urejeni evidenci o članstvu in dokumentaciji, kot to določa Zakon o društvih,
d) izjavo, da je oz. bo občini v roku oddal poročilo s prilogami o realizaciji programov
društva v letu 2013;
e) izjavo da ima zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realizacijo športnih
programov za katere kandidira in da dejavnost opravlja nepridobitno;
f) vsebine programov, ki so predstavljeni na predpisanih obrazcih; obrazci pa so izpolnjeni po
priloţenih navodilih in na osnovi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v
Občini Škofljica.
g) dokumentacija mora biti zloţena po vrstnem redu navedenem v točkah od 3a do 3f.
V primeru da vlagatelj nima poravnanih vseh obveznosti do Občine Škofljica, ni upravičen
do sredstev po tem razpisu.
4. Sofinancirani bodo sledeči programi v predvidenem obsegu sredstev:

Programi:
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
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
4.1.2.1.3. Drugi 80-urni programi osnovnošolske mladine
4.1.2.1.4. Program tekmovanj osnovnih šol na nivoju in nad nivojem občine
4.1.2.2.
Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
4.1.3.
ŠPORTNA VZGOJA MLADINE
4.1.3.1.
Interesna športna vzgoja mladine
4.1.3.2.
Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
4.3.
ŠPORTNA REKREACIJA
5.1.
Izobraţevanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
5.10.
DELOVANJE DRUŠTEV IN STROKOVNIH SLUŢB
5.10.1.
Delovanje društev
5.10.2.
Delovanje strokovnih sluţb
8.
PROMOCIJSKE ŠPORTNE PRIREDITVE
8.1.
Promocijske prireditve

43.400€
Predvidena
sredstva

500 €

1.700 €
4.200 €
3.000 €
5.900 €
1.300 €
6.200 €
6.800 €
500 €
7.800 €
2.000 €
3.500 €

5.

V primeru, da se z rebalansom proračuna spremeni obseg razpisanih sredstev, se ustrezno
prilagodijo tudi na javnem razpisu dodeljena sredstva navedena v 4. točki razpisa, oz. ţe
dodeljeni zneski v sklenjenih pogodbah med Občino Škofljica in prejemniki sredstev
javnega razpisa.
Na podlagi objavljenega rebalansa proračuna, občina za navedeno spremembo obvesti
prejemnike sredstev da se ţe odobreni znesek ustrezno zniţa, za kar se sklene aneks k
obstoječi pogodbi.

6. Razpis je objavljen v Glasniku, na spletni strani Občine Škofljica: http://www.skofljica in na
oglasnih panojih.
7. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete v sprejemni pisarni Občine Škofljica, Šmarska
cesta 3, Škofljica v času uradnih ur (objavljene so na spletni strani Občine Škofljica),
društvom, ki razpolagajo z e – pošto, pa jo bomo poslali na njihov e – naslov.
V času trajanja razpisa, lahko dobite dodatne informacije na tel. št. 041 726 898 (v času
med 16.00 in 18.00 uro, g. Andrej Cevc).
8. Vlagatelj mora poslati vlogo v zaprti kuverti, priporočeno po pošti ali jo dostaviti osebno v
sprejemni pisarni razpisovalca do ponedeljka 7. aprila 2014 (velja datum poštnega ţiga oz.
datum vpisa prejete pošte), na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, s
pripisom: »NE ODPIRAJ: JAVNI RAZPIS – PROGRAMI ŠPORTA 2014«.
Na kuverto (leva stran zgoraj) mora vlagatelj obvezno pripisati naziv in naslov.
9. Vloga, ki ne bo prispela pravočasno in vloga, katere ovojnica ne bo označena kot je
navedeno v 8. točki tega razpisa, komisija ne bo obravnavala, bo s sklepom zavrţena in na
zahtevo vrnjena pošiljatelju.
10. Odpiranje vlog (ne bo javno) bo v četrtek, 10. aprila 2014 ob 14.30_uri v sejni sobi občine
Škofljica, Šmarska cesta 3, Škofljica.
11. Razpisna komisija bo ugotavljala popolnost vloge.
V primeru nepopolno izpolnjene vloge oz. vloge s pomanjkljivo dokumentacijo, bo razpisna
komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog, pozvala vlagatelja, da mora vlogo dopolniti v roku 3
dni. Prispeli programi bodo obravnavani in sofinancirani na podlagi Pravilnika o
sofinanciranju letnega programa športa v Občini Škofljica in meril za vrednotenje in izbor
programov športa.
12. Sredstva za realizacijo izbranih programov mora izvajalec porabiti v letu 2014, ravno tako
morajo biti izbrani programi izvedeni v navedenem letu.
13. Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v najkasneje v 30. dneh od dneva
odpiranja ponudb.
14. Medsebojna razmerja, med Občino Škofljica in izbranimi izvajalci športnih programov, bodo
urejena s pisno pogodbo.

Datum:
Šifra:

3. marec 2014
673 – 01 / 2014
Občina Škofljica
Ivan JORDAN, l.r.
ŢUPAN

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 31,
Fax:
360 16 10

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV ZA OCENO PROGRAMOV ŠPORTA
V prilogi ste prejeli Excelovo datoteko z obrazci za vaše programe, s katerimi kandidirate za
proračunska sredstva, ki jih je za področje športa razpisala Občina Škofljica.
Celoten zvezek vsebuje 18 listov z obrazci za posamezna področja športnih dejavnosti (na
vsakem listu po en obrazec).
Obrazci so razdeljeni v 3 sklope:

1.

sklop (1 obrazec):


2.

3.

Izvajalec

- podatki o izvajalcu

sklop (8 obrazcev - načrt vadbe za prihodnjo sezono - končana v prihodnjem letu)


Načrt-KOL

- tekmovalni šport – kolektivni športi



Načrt-IND 1
posameznika)

- tekmovalni šport – individualni športi (načrt za



Načrt-IND 2

- tekmovalni šport – individualni športi (skupinski načrt)



Načrt-REK

- športna rekreacija



Načrt-60 URNI

- 60-urni programi predšolskih otrok



Načrt-80 URNI OŠ

- 80-urni programi osnovnošolcev



Načrt-80 URNI SŠ

- 80-urni programi srednješolske mladine



Načrt-80 URNI ŠTUD

- 80-urni programi študentov

sklop (8 obrazcev – dnevnik opravljene vadbe v prejšnji sezoni – končana v tem
letu)


Dnevnik-KOL

- tekmovalni šport – kolektivni športi



Dnevnik-IND 1
posameznika)

-



Dnevnik-IND 2

- tekmovalni šport – individualni športi (skupinski dnevnik)



Dnevnik-REK

- športna rekreacija



Dnevnik-60 URNI

- 60-urni programi predšolskih otrok



Dnevnik-80 URNI SŠ

- 80-urni programi srednješolske mladine



Dnevnik-80 URNI OŠ

- 80-urni programi osnovnošolcev



Dnevnik-80 URNI ŠTUD

- 80-urni programi študentov

tekmovalni

1

šport

–

individualni

športi

(dnevnik
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NAČIN VNAŠANJA PODATKOV
V primeru, da se boste odločili za ročno vnašanje podatkov, potem si natisnite potrebno
število obrazcev (listov), ki jih potrebujete. Pri tem pazite na prelome strani. Za vse obrazce,
ki se raztezajo preko več strani, je zaželeno obojestransko tiskanje.
V primeru, da se boste odločili za vnos podatkov z računalnikom, vam svetujemo, da
obrazcev ne izpolnjujete v originalno datoteko, ampak si pripravite njeno kopijo (tako
so vam originalni obrazci vedno na voljo, če se vam kjerkoli zalomi).
Vseh obrazcev večina ne potrebuje, potrebujete pa več enakih obrazcev. Zato si je smiselno
pripraviti samo tiste obrazce (liste) in tolikšno njihovo število, kot jih potrebujete. Zlasti
izvajalci v individualnih tekmovalnih športih, ki se boste odločili za izpolnjevanje obrazca za
vsakega tekmovalca posebej, lahko z ustrezno pripravo obrazcev prihranite veliko časa.
Polja za vnos podatkov so že ustrezno oblikovana, tako da verjetno ne bo potrebe za vaše
posege. Lahko pa vnesete kakšne formule, ki bodo avtomatizirale izračun povzetkov.
Tudi računalniško izpolnjene obrazce je potrebno zaradi verodostojnosti (podpis, žig,
itd.) natisniti in jih posredovati v tiskani obliki.
Če naletite na napake oziroma pomanjkljivost v obrazcih, vas prosimo, da nas na to
opozorite.
VSEBINSKE ZAHTEVE
Vsekakor je potrebno da se temeljito seznanite z vsebino “Pravilnika o sofinanciranju
izvajalcev letnega progama športa v Občini Škofljica”.
V obrazcih je potrebno izpolniti vse za izpolnjevanje predvidene rubrike!
Opozarjamo vas tudi na določilo, da se v primeru ugotovljenega namernega prikaza
neresničnih podatkov, izvajalec sankcionira z izločitvijo iz financiranja za prihodnjo sezono.
Razlaga prejšnje in prihodnje sezone
Razlaga prejšnje in prihodnje sezone je sledeča:


Kot prejšnja tekmovalna sezona (tekmovalni športi), oziroma vadbena sezona
(netekmovalni športi), se smatra sezona, ki se je, oziroma se bo zaključila v tekočem
letu (letu pred tistim, za katerega se sprejema proračun).



Kot prihodnja tekmovalna oziroma vadbena sezona se smatra sezona, ki se bo
zaključila v prihodnjem letu (letu za katerega se sprejema proračun).



Za prihodnjo sezono se oddaja načrt vadbe, za prejšnjo sezono pa dnevnik vadbe.



V tekmovalnem športu je prejšnja sezona podlaga za izračun kazalcev kakovosti
športnih dosežkov.

Razdelitev na preteklo oziroma prihodnjo sezona je smiselna zato, ker ima večina
tekmovalnih panog, prav tako pa tudi večina rekreativnih vadbenih skupin sezono, ki ni
enaka koledarskemu letu.
Izvajalcem je zato lažje pripraviti načrte in poročila za tekmovalno oziroma vadbeno sezono,
kot pa za koledarsko leto (z novo sezono se običajno spremenijo tudi letniki starostnih
kategorij).
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Izpolnjevanje dnevnika
Dnevnik pričnete izpolnjevati z mesecem, ki predstavlja začetek vaše tekmovalne oziroma
vadbene sezone (tisti, ki imate sezono jesen – pomlad boste pričeli npr. z avgustom,
nadaljevali do decembra, se ob prehodu leta vrnili na januar in nadaljevali do npr. junija).
Priporočljivo je, da ob imenu mesca zapišete še leto, na katerega se mesec nanaša.
Tekmovalni šport – individualne športne panoge
Izvajalci v individualnih športnih panogah imate sedaj dve možnosti priprave programa in
vodenja dnevnika. Lahko se odločite za posamični način (program in dnevnik pripravite in
vodite za vsakega tekmovalca posebej), ali pa za skupinski način (program in dnevnik
pripravite in vodite na enem obrazcu za celo tekmovalno skupino). Obrazca za posamični
način se nahajata na listih Načrt-IND 1 in Dnevnik-IND 1, obrazca za skupinski način pa na
listih Načrt-IND 2 in Dnevnik-IND 2. S skupinskim načinom vam poskušamo olajšati vaše
delo, seveda pa se lahko kljub temu še vedno odločite tudi za posamični način, če vam to
bolj ustreza.
Občina Škofljica
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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE
V prilogi ste prejeli Excelovo datoteko z obrazci za vaše programe, s katerimi kandidirate na
proračunska sredstva, ki jih za področje športa razpiše Občina Škofljica.
Celoten zvezek vsebuje 11 listov s posameznimi obrazci.
Zahtevani podatki se vpisujejo v rumena polja!!!
1.

List (Društva):

Na listu so navedeni podatki o društvih (prikazana sta samo šifra in naslov društva).
Podatkov na tem listu ne morete spreminjati (list je zaklenjen). Na tem listu boste našli
ŠIFRO svojega društva in jo vpisali v ustrezno polje na drugem listu (Izvajalec).
2.

List (Izvajalec):

Po vnosu vaše šifre v rdeče obrobljeno rumeno polje, se bodo v modrih poljih prikazali
osnovni podatki o vašem društvu. Prosim vas, da podatke pregledate in morebitne popravke
vpišete v rumena polja. V povzetku kandidature odkljukate vse programe, ki jih prijavljate.
3.

Listi z obrazci oštevilčenimi od 1 do 9

Nekateri obrazci omogočajo prijavo različnih programov. Napravite si potrebno število kopij
teh obrazcev (kliknete z desnim gumbom na jeziček lista – izberete Premakni ali Kopiraj –
potrdite polje ustvari kopijo – izberite mesto, kjer želite imeti kopijo lista).
Obrazec št. 9 ne predstavlja nobenega programa. Podatke s tega obrazca potrebujemo
zaradi statistike, ki jo od vseh občin zahteva Ministrstvo za šolstvo in šport.
NAČIN VNAŠANJA PODATKOV
V primeru, da se boste odločili za ročno vnašanje podatkov, potem si natisnite potrebno
število obrazcev (listov), ki jih potrebujete. Pri tem pazite na prelome strani. Za vse obrazce,
ki se raztezajo preko več strani, je zaželeno obojestransko tiskanje.
V primeru, da se boste odločili za vnos podatkov z računalnikom, vam svetujemo, da
obrazcev ne izpolnjujete v originalno datoteko, ampak si pripravite njeno kopijo (tako so vam
originalni obrazci vedno na voljo, če se vam kjerkoli zalomi).
Vseh obrazcev večina ne potrebuje, potrebujete pa več enakih obrazcev. Zato si je smiselno
pripraviti samo tiste obrazce (liste) in tolikšno njihovo število, kot jih potrebujete.
Polja za vnos podatkov so že ustrezno oblikovana, tako da verjetno ne bo potrebe za vaše
posege.
Tudi računalniško izpolnjene obrazce je potrebno zaradi verodostojnosti (podpis, žig,
itd.) natisniti in jih posredovati v tiskani obliki.
Če naletite na napake oziroma pomanjkljivost v obrazcih, vas prosimo, da nas na to
opozorite.
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VSEBINSKE ZAHTEVE
Priporočamo vam, da se seznanite z določili “Pravilnika o sofinanciranju letnega progama
športa v Občini Škofljica”.
V obrazcih je potrebno izpolniti vse za izpolnjevanje predvidene rubrike! Podatki o
uvrstitvi morajo biti točni. Če ne boste navedli točnega števila ekip oziroma
tekmovalcev, bomo uvrstitev okvalificirali kot uvrstitev v 5. petino!
Razlaga prejšnje in prihodnje sezone
 Kot prejšnja tekmovalna sezona (tekmovalni športi), oziroma vadbena sezona
(netekmovalni športi), se smatra sezona, ki se je, oziroma se bo zaključila v tekočem letu
(letu pred tistim, za katerega se kandidira na proračunska sredstva).
 Kot prihodnja tekmovalna oziroma vadbena sezona se smatra sezona, ki se bo zaključila
v prihodnjem letu (letu za katerega se sprejema proračun).
 Za prihodnjo sezono se oddaja načrt vadbe, za prejšnjo sezono pa dnevnik vadbe.
 V tekmovalnem športu je prejšnja sezona podlaga za izračun korekcijskega faktorja.
Razdelitev na prejšnjo oziroma prihodnjo sezona je smiselna zato, ker ima večina
tekmovalnih panog, prav tako pa tudi večina rekreativnih vadbenih skupin sezono, ki ni
enaka koledarskemu letu. Izvajalcem je zato lažje pripraviti načrte in poročila za tekmovalno
oziroma vadbeno sezono, kot pa za koledarsko leto (z novo sezono se običajno spremenijo
tudi letniki starostnih kategorij).
Športne šole – individualne športne panoge
Pozorni morate biti na to, da se v 1. seznam (Uvrstitve v pretekli sezoni) vnašajo podatki o
tekmovalcih, ki so v tej kategoriji nastopali v prejšnji sezoni, medtem ko se v drugi seznam
(Seznam tekmovalcev) vnašajo podatki o tekmovalcih, ki bodo v tej kategoriji nastopali v
prihodnji (tekoči) sezoni. Na ta način se izenačuje ocenjevanje pri individualnih in kolektivnih
športnih panogah (uvrstitve tekmovalcev, ki so nastopali v prejšnji sezoni, določajo
korekcijo vadbene skupine za prihodnjo sezono).
Občina Škofljica
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ŠTEV. REGISTRAC.

NASLOV:

ROJEN-a

13

30

PRIIMEK in IME

14

Št.

15

ŠTEV. REGISTRAC.

TEKMOVALNI ŠPORT - KOLEKTIVNI ŠPORTI

ROJEN-a

1.1.

2.1.

3.1.

4.1.

5.1.

6.1.

22.1.

7.1.

23.1.

8.1.

24.1.

9.1.

25.1.

10.1.

26.1.

11.1.

27.1.

12.1.

28.1.

13.1.

29.1.

14.1.

30.1.

15.1.

31.1.

DRUGIH TEKEM [ DT ]:

21.1.

POKALNIH TEKEM [ PT ]:

20.1.

LIGAŠKIH TEKEM [ LT ]:

19.1.

UR TRENINGA:

18.1.

TRENING TEKEM [ TT ]:

17.1.

TRENINGOV [ X ]:

16.1.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE DNEVNIKA:
1) V prvi vrstici levo od datuma vpiši dan v tednu (PON, TOR, SRE, ČET, PET, SOB, NED). V drugo vrstico vpiši uro od kdaj do kdaj je potekala vadba. V odebeljeno polje tretje vrstice vnesi oznako iz šifranta ( X - za trening,
TT - za trening tekmo, LT - za ligaško tekmo, PT - za pokalno tekmo, DT - za drugo tekmo). V polje poleg pa vnesi ŠTEVILO TEKEM, v primeru večjega števila tekem tistega dne (turnir). V zadnjo vrstico vnesi ŠTEVILO
TEKMOVALCEV, ki so se udeležili treninga oziroma tekme.
2) V povzetku posameznega meseca upoštevaj pri URAH TRENINGA tudi TRENING TEKME!

Dan in Datum
Ura (od-do)

Prisotnih
Dan in Datum
Ura (od-do)

Prisotnih

SKUPAJ:

F
E
B
R
U
A
R

M
A
R
E
C

A
P
R
I
L

M
A
J

Dan in Datum
Ura (od-do)

Prisotnih
Dan in Datum
Ura (od-do)

Prisotnih

SKUPAJ:

Dan in Datum
Ura (od-do)

Prisotnih
Dan in Datum
Ura (od-do)

Prisotnih

SKUPAJ:

Dan in Datum
Ura (od-do)

Prisotnih
Dan in Datum
Ura (od-do)

Prisotnih

SKUPAJ:

Dan in Datum
Ura (od-do)

Prisotnih
Dan in Datum
Ura (od-do)

Prisotnih

SKUPAJ:

16.2.

1.2.

17.2.

2.2.

18.2.

3.2.

19.2.

4.2.

20.2.

5.2.

21.2.

6.2.

22.2.

7.2.

23.2.

8.2.

24.2.

9.2.

25.2.

10.2.

26.2.

11.2.

27.2.

12.2.

28.2.

13.2.

29.2.

14.2.

15.2.

6.3.

22.3.

7.3.

23.3.

8.3.

24.3.

9.3.

25.3.

10.3.

26.3.

11.3.

27.3.

12.3.

28.3.

13.3.

29.3.

14.3.

30.3.

15.3.

31.3.

DRUGIH TEKEM [ DT ]:

5.3.

21.3.

POKALNIH TEKEM [ PT ]:

4.3.

20.3.

LIGAŠKIH TEKEM [ LT ]:

3.3.

19.3.

UR TRENINGA:

2.3.

18.3.

TRENING TEKEM [ TT ]:

1.3.

17.3.

TRENINGOV [ X ]:

16.3.

6.4.

22.4.

7.4.

23.4.

8.4.

24.4.

9.4.

25.4.

10.4.

26.4.

11.4.

27.4.

12.4.

28.4.

13.4.

29.4.

14.4.

30.4.

15.4.

DRUGIH TEKEM [ DT ]:

5.4.

21.4.

POKALNIH TEKEM [ PT ]:

4.4.

20.4.

LIGAŠKIH TEKEM [ LT ]:

3.4.

19.4.

UR TRENINGA:

2.4.

18.4.

TRENING TEKEM [ TT ]:

1.4.

17.4.

TRENINGOV [ X ]:

16.4.

7.5.

8.5.

9.5.

10.5.

11.5.

27.5.

12.5.

28.5.

13.5.

29.5.

14.5.

30.5.

15.5.

31.5.

DRUGIH TEKEM [ DT ]:

6.5.

26.5.

POKALNIH TEKEM [ PT ]:

5.5.

25.5.

LIGAŠKIH TEKEM [ LT ]:

4.5.

24.5.

UR TRENINGA:

3.5.

23.5.

TRENING TEKEM [ TT ]:

2.5.

22.5.

TRENINGOV [ X ]:

1.5.

21.5.

DRUGIH TEKEM [ DT ]:

20.5.

POKALNIH TEKEM [ PT ]:

19.5.

LIGAŠKIH TEKEM [ LT ]:

18.5.

UR TRENINGA:

17.5.

TRENING TEKEM [ TT ]:

16.5.

TRENINGOV [ X ]:
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S
E
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E
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B
E
R

Dan in Datum
Ura (od-do)

Prisotnih
Dan in Datum
Ura (od-do)

Prisotnih

SKUPAJ:

Dan in Datum
Ura (od-do)

Prisotnih
Dan in Datum
Ura (od-do)

Prisotnih

SKUPAJ:

Dan in Datum
Ura (od-do)

Prisotnih
Dan in Datum
Ura (od-do)

Prisotnih

SKUPAJ:

Dan in Datum
Ura (od-do)

Prisotnih
Dan in Datum
Ura (od-do)

Prisotnih

SKUPAJ:

16.6.

1.6.

17.6.

2.6.

18.6.

3.6.

19.6.

4.6.

20.6.

5.6.

21.6.

6.6.

22.6.

7.6.

23.6.

8.6.

24.6.

9.6.

25.6.

10.6.

26.6.

11.6.

27.6.

12.6.

28.6.

13.6.

29.6.

14.6.

30.6.

15.6.

6.7.

22.7.

7.7.

23.7.

8.7.

24.7.

9.7.

25.7.

10.7.

26.7.

11.7.

27.7.

12.7.

28.7.

13.7.

29.7.

14.7.

30.7.

15.7.

31.7.

DRUGIH TEKEM [ DT ]:

5.7.

21.7.

POKALNIH TEKEM [ PT ]:

4.7.

20.7.

LIGAŠKIH TEKEM [ LT ]:

3.7.

19.7.

UR TRENINGA:

2.7.

18.7.

TRENING TEKEM [ TT ]:

1.7.

17.7.

TRENINGOV [ X ]:

16.7.

6.8.

22.8.

7.8.

23.8.

8.8.

24.8.

9.8.

25.8.

10.8.

26.8.

11.8.

27.8.

12.8.

28.8.

13.3.

29.8.

14.8.

30.8.

15.8.

31.8.

DRUGIH TEKEM [ DT ]:

5.8.

21.8.

POKALNIH TEKEM [ PT ]:

4.8.

20.8.

LIGAŠKIH TEKEM [ LT ]:

3.3.

19.8.

UR TRENINGA:

2.8.

18.8.

TRENING TEKEM [ TT ]:

1.8.

17.8.

TRENINGOV [ X ]:

16.8.

7.9.

8.9.

9.9.

10.9.

11.9.

27.9.

12.9.

28.9.

13.9.

29.9.

14.9.

30.9.

15.9.

DRUGIH TEKEM [ DT ]:

6.9.

26.9.

POKALNIH TEKEM [ PT ]:

5.9.

25.9.

LIGAŠKIH TEKEM [ LT ]:

4.9.

24.9.

UR TRENINGA:

3.9.

23.9.

TRENING TEKEM [ TT ]:

2.9.

22.9.

TRENINGOV [ X ]:

1.9.

21.9.

DRUGIH TEKEM [ DT ]:

20.9.

POKALNIH TEKEM [ PT ]:

19.9.

LIGAŠKIH TEKEM [ LT ]:

18.9.

UR TRENINGA:

17.9.

TRENING TEKEM [ TT ]:

16.9.

TRENINGOV [ X ]:

O
K
T
O
B
E
R

N
O
V
E
M
B
E
R

D
E
C
E
M
B
E
R

Dan in Datum
Ura (od-do)

Prisotnih
Dan in Datum
Ura (od-do)

Prisotnih

SKUPAJ:

Dan in Datum
Ura (od-do)

Prisotnih
Dan in Datum
Ura (od-do)

Prisotnih

SKUPAJ:

Dan in Datum
Ura (od-do)

Prisotnih
Dan in Datum
Ura (od-do)

Prisotnih

SKUPAJ:

16.10.

1.10.

17.10.

2.10.

18.10.

3.10.

19.10.

4.10.

20.10.

5.10.

21.10.

6.10.

22.10.

7.10.

23.10.

8.10.

24.10.

9.10.

25.10.

10.10.

26.10.

11.10.

27.10.

12.10.

28.10.

13.10.

29.10.

14.10.

30.10.

15.10.

6.11.

22.11.

7.11.

23.11.

8.11.

24.11.

9.11.

25.11.

10.11.

26.11.

11.11.

27.11.

12.11.

28.11.

13.11.

29.11.

14.11.

30.11.

15.11.

31.10.

DRUGIH TEKEM [ DT ]:

5.11.

21.11.

POKALNIH TEKEM [ PT ]:

4.11.

20.11.

LIGAŠKIH TEKEM [ LT ]:

3.11.

19.11.

UR TRENINGA:

2.11.

18.11.

TRENING TEKEM [ TT ]:

1.11.

17.11.

TRENINGOV [ X ]:

16.11.

7.12.

8.12.

9.12.

10.12.

11.12.

27.12.

12.12.

28.12.

13.12.

29.12.

14.12.

30.12.

15.12.

31.12.

DRUGIH TEKEM [ DT ]:

6.12.

26.12.

POKALNIH TEKEM [ PT ]:

5.12.

25.12.

LIGAŠKIH TEKEM [ LT ]:

4.12.

24.12.

UR TRENINGA:

3.12.

23.12.

TRENING TEKEM [ TT ]:

2.12.

22.12.

TRENINGOV [ X ]:

1.12.

21.12.

DRUGE TEKME

DRUGIH TEKEM [ DT ]:

20.12.

POKALNE TEKME

POKALNIH TEKEM [ PT ]:

19.12.

LIGAŠKE TEKME

LIGAŠKIH TEKEM [ LT ]:

18.12.

URE TRENINGA

UR TRENINGA:

17.12.

TRENING TEKME

TRENING TEKEM [ TT ]:

16.12.

TRENINGOV [ X ]:

TRENINGI

POVZETEK CELEGA LETA (SEZONE):
ENOTA:
ŠTEVILO ENOT:

OBČINA ŠKOFLJICA

Društvo: _________________________________

Šmarska cesta 003
1291
ŠKOFLJICA

Naslov: _________________________________
1291 ŠKOFLJICA
Datum:
Znak:
Davčna številka (Občina Škofljica):
Matična številka (Občina Škofljica):

_______________
_______________
SI72177918
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
arhiv
Priloga:
fotokopije računov
poročilo o izvedbi športne prireditve

žig

POROČILO O IZVEDENI ŠPORTNI PRIREDITVI

 kraj in datum prireditve:

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

 organizator prireditve:

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

a) Podatki o organizatorju in prireditvi

 število udeležencev (ocena: tekmovalci in gledalci skupaj):









drugo (navedite) : _______________________________________

odlikovanja, priznanja:

najemnina objekta za izvedbo prireditve:

reprezentanca (stroški hrane in pijače za udeležence):

___________________________________€

___________________________________€

___________________________________€

___________________________________€

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

b) Stroški prireditve:



Podpis odgovorne osebe:__________________________

___________________________________€
žig

SKUPAJ STROŠKI PRIREDITVE:
Datum: ______________

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 31,
Fax:
360 16 10

POROČILO O PORABI SREDSTEV
športnih društev in klubov v Občini Škofljica za obdobje
od 1.1.2013 – 31.12.2013
(Poročilo je obvezno oddati do 31. 03. 2014)

1. PODATKI O PREDLAGATELJU

Naziv društva:

_____________________________________________________

Naslov:

_____________________________________________________

Predsednik:

_____________________________________________________

Prenosni telefon :

____________________________________________________

Naslov elektronske pošte: _____________________________________________________
==========================================================================
Finančne podatke pripravil:

___________________________

Telefon / prenosni telefon:

___________________________

Datum:

___________________________

Odgovorna oseba:

___________________________
Ţig:

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

1

Obrazec št. 2

3. FINANČNO POROČILO O DELU DRUŠTVA V LETU 2013

Finančno poročilo mora vsebovati vse prihodke in odhodke društva v letu 2013.
FINANČNO POROČILO - PRIHODKI
Občina Škofljica
Sponzorji
Članarina
Drugo

ZNESEK

SKUPAJ

FINANČNO POROČILO - ODHODKI
Materialni stroški
Honorarji
Drugo

ZNESEK

SKUPAJ

Stanje na transakcijskem računu društva na dan 31. 12. 2013: _______________________

Podpis odgovorne osebe:

Ţig

2

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, …..) (obkroţite)::
a) občinski prostori (npr. društvena soba, kulturna dvorana,…)
b) zasebni prostori, (zasebne stanovanjske hiše,…)
c) ostalo _____________________________________________________________________
Društvo uporablja prostore (obkroţite):
a) brezplačno
b) plačuje uporabnino / najemnino v celoti (100%)
c) plačuje uporabnino / najemnino s popustom (50%)
d) plačuje uporabnino / najemnino s popustom (95%)
e) plačuje uporabnino / najemnino delno 50%, delno 5%
Društvo je v letu 2013 realiziralo program (obkroţite 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 udeleţencev 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:
3

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 udeleţencev:
Skupni znesek sredstev porabljenih za športno rekreacijo:
b) športno rekreativne prireditve:
Skupno število rekreativnih prireditev
Število izvajalcev
Število udeleţencev:
Skupni znesek sredstev porabljenih za športno rekreativne prireditve:
4. KAKOVOSTNI ŠPORT
Število izvajalcev
Število udeleţencev:
Skupni znesek sredstev porabljenih za kakovostni šport:
5. VRHUNSKI ŠPORT
Število izvajalcev
Število udeleţencev:
Skupni znesek sredstev porabljenih za vrhunski šport:
6. IZOBRAŢEVANJE
Število izobraţevalnih programov:
Število udeleţencev izobraţevanja
Število udeleţencev, ki je program izobraţevanja uspešno zaključilo
Skupni znesek sredstev porabljenih za izobraţevanje:
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

4

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:______________________

5

Zap.
št.

Naziv programa
sofinanciranega s strani občine

Evidenca izvedenih športnih prireditev v letu 2013

Število
obiskovalcev
(ocena)

DRUŠTVO: ______________________________
Datum in kraj izvedbe
programa

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

Prihodki za izvedbo
programa (obkroţite in
vpišite v program)**
a) občina:__________€
b) ostalo: __________ €

Obrazec št. 4

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Dejanski stroški
izvedbe
programa***

*navedete sredstvo javnega obveščanja (Glasnik, Zeleni val, oglasni panoji,….) preko katerega je bila prireditev javno oglaševana!
**navedete finančni deleţ občine in finančni deleţ pridobljen iz drugih virov (sponzorji, lastna udeleţba,…)
***navedete skupni strošek, ki je nastal z izvedbo prireditve!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Neizvedene načrtovane prireditve

Izvedene nenačrtovani prireditve

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

da
da
da
da
da
da
da
da
da
da

ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

Podpis odgovorne osebe:__________________

Obvezno navedite razlog zakaj posamezna prireditev,
ki jo je občina sofinancirala, ni bil izvedena

Neizvedene načrtovane športne prireditve

* 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!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ţig

