PRIJAVNI OBRAZEC
SPLOŠNI PODATKI O IZVAJALCU:
1.) NAZIV IZVAJALCA: :___________________________________________________
2.) NASLOV: ____________________________________________________________
3.) TELEFONSKA ŠT.:___________ FAKS: ___________ E-NASLOV:_______________
4.) ODGOVORNA OSEBA (PODPISNIK POGODBE):
IME IN PRIIMEK:_________________, TELEFON:___________________________
5.) MATIČNA ŠT. PREDLAGATELJA: _____________, DAVČNA ŠT.: _____________
6.) ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:________________________________

OBVEZNE PRILOGE K PRIJAVI:
Opomba: Obvezne priloge je potrebno predložiti po vrstnem redu, kot si sledijo:
1. IZPOLNJEN PRIJAVNI OBRAZEC
2. IZPOLNJENI OBRAZCI - ŠPORTNI PROGRAMI V LETU 2018 (S PRILOGAMI)
3. DOKAZILO O USTREZNO USPOSOBLJENEM STROKOVNEM KADRU (fotokopije
potrdil o izobrazbi, nazivu, licenci) – obvezno izpolnite prilogo C
4. DOKAZILO O ZAGOTOVLJENIH MATERIALNIH POGOJIH ZA IZVAJANJE
PROGRAMOV
5. SEZNAM ČLANOV TER DOKAZILO O UREJENEM ČLANSTVU IN PLAČANI
ČLANARINI
6. SEZNAM REGISTRIRANIH TEKMOVALCEV (potrdilo mora izdati NPŠZ)
7. FINANČNO POROČILO ZA LETO 2017
8. POROČILO O IZVAJANJU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V LETU 2017
9. ZAPISNIK ZADNJEGA OBČNEGA ZBORA
10. NAJEMNO POGODBO, OZ. SOGLASJE LASTNIKA, ČE DRUŠTVO NIMA SVOJEGA
PROSTORA, KJER IZVAJA PROGRAME ŠPORTA

Podatke za izvajalca izpolnil: ________________

Datum:
_____________

žig

Podpis zakonitega zastopnika:
________________________

1.ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV, KI SE
PROSTOVOLJNO UKVARJAJO S ŠPORTOM ZUNAJ OBVEZNEGA
IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
1.1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK
1.1.1 ZLATI SONČEK
1.1.2 CICIBAN PLANINEC
1.1.3 OSTALI PROGRAMI, KI JIH ORGANIZIRAJO IZVAJALCI ŠPORTNIH
PROGRAMOV ZA PREDŠOLSKE OTROKE
V okviru teh programov Občina Podčetrtek sofinancira propagandno gradivo, strokovni
kader (v primeru, da se programi ne izvajajo v rednem delovnem času) in najem objektov
za izvedbo največ 60-urnih programov za skupine, v katerih je največ 20 otrok.
Op. Za vsak prijavljeni program je potrebno izpolniti svoj obrazec!

Naziv programa:____________________________________________________
Izvajalec programa:__________________________________________________

Vodja programa oz. strokovni delavec:___________________________________
Izobrazba oz. naziv v športu:__________________________________________
Obdobje izvajanja programa od ________ do _______ in od _______ do_______;
Letno število ur programa__________
Objekt v/na katerem se program izvaja __________________________________
Število otrok vključenih v program _______
Predvideni stroški (EUR):
 propagandno gradivo__________
 strokovni kader ______________
 najem objektov ______________

Obvezne priloge:
 natančen opis programa in urnik vadbe,
 seznam udeležencev programa
Žig:

Datum:

Podpis zakonitega zastopnika:

izpolni komisija
program

št.

vel.

udl. skup.

faktor objekt
ur

objekt
odprti % št. ur zaprti % št. ur odp-fakt. zm. zap-fakt. zm.

strok

prop Tekm skupaj

kader grad

točk

1.2 INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK
1.2.1 ZLATI SONČEK
1.2.2 KRPAN
1.2.3 NAUČIMO SE PLAVATI
1.2.4 MLADI PLANINEC, PLANINSKA ŠOLA, PLANINSKI TABOR
1.2.5 DRUGI PROGRAMI ZA SKLADEN RAZVOJ GIBALNIH SPOSOBNOSTI OTROK
IN MLADOSTNIKOV
V okviru teh programov Občina Podčetrtek sofinancira propagandno gradivo, organizacijo
in izpeljavo občinskih, regijskih in državnih šolskih prvenstev ter udeležbo na teh
prvenstvih, strokovni kader za izvedbo 10-urnih tečajev plavanja za učence prvih razredov
osnovne šole za skupine, v katerih je največ 10 otrok in najem objektov za največ 80-urne
programe za skupine, v katerih je največ 20 otrok.
Op. Za vsak prijavljeni program je potrebno izpolniti svoj obrazec!
Naziv programa:____________________________________________________
Izvajalec programa:__________________________________________________

Vodja programa oz. strokovni delavec:___________________________________
Izobrazba oz. naziv v športu:__________________________________________
Obdobje izvajanja programa od ________ do _______ in od _______ do_______;
Letno število ur programa__________
Objekt v/na katerem se program izvaja __________________________________
Število otrok vključenih v program _______
Predvideni stroški (EUR):
 propagandno gradivo:_________
 organizacija, izpeljava in udeležba na prvenstvih___________
 strokovni kader______________
 najem objekta _______________

Obvezne priloge:
 natančen opis programa in urnik vadbe,
 seznam udeležencev programa.
Datum:

Žig:

Podpis zakonitega zastopnika:

izpolni komisija
program

št.

vel.

udl. skup.

faktor objekt
ur

objekt
odprti % št. ur zaprti % št. ur odp-fakt. zm. zap-fakt. zm.

strok

prop Tekm skupaj

kader grad

točk

1.3 ŠPORTNA VZGOJA OTROK, USMERJENIH V KAKOVOSTI IN VRHUNSKI
ŠPORT (od 6 do 14 let)
CICIBANKI, CICIBANKE
MLAJŠI DEČKI IN MLAJŠE DEKLICE
STAREJŠI DEČKI IN STAREJŠE DEKLICE
V okviru teh programov Občina Podčetrtek sofinancira najem objektov, strokovni kader in
materialne stroške programov. Najvišje število ur sofinanciranja strokovnega kadra in
najema objektov je opredeljeno v Merilih za vrednotenje športa v Občini Podčetrtek, ki so
sestavni del Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Podčetrtek.
Op. Za vsak prijavljeni program je potrebno izpolniti svoj obrazec!
Naziv programa:____________________________________________________
Izvajalec programa:__________________________________________________
Vodja programa oz. strokovni delavec:___________________________________
Izobrazba oz. naziv v športu:__________________________________________
Obdobje izvajanja programa od ________ do _______ in od _______ do_______;
Letno število ur programa__________
Število tekmovanj ________; trajanje posamezne tekme _______(ure vključite v letno število
ur programa)
Objekt v/na katerem se program izvaja __________________________________
Število otrok vključenih v program _______
Predvideni stroški (EUR):
 najem objekta_____________________
 strokovni kader____________________
 materialni stroški programa__________
Obvezne priloge:
 natančen opis programa in urnik vadbe,
 dokazila o osvojenih naslovih na državnih prvenstvih,
 seznam udeležencev programa

Žig:

Datum:

Podpis zakonitega zastopnika:

izpolni komisija
program

št.

vel.

udl. skup.

faktor objekt
ur

objekt
odprti % št. ur zaprti % št. ur odp-fakt. zm. zap-fakt. zm.

strok

prop Tekm skupaj

kader grad

točk

1.4 ŠPORTNA VZGOJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
1.4.1 PROGRAMI PRILAGAJANJA OTROK NA VODO
1.4.2 PROGRAMI JAHANJA
1.4.3 PROGRAMI IGER Z ŽOGO
1.4.2 DRUGI PROGRAMI ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI
V okviru teh programov Občina Podčetrtek sofinancira najem objektov in strokovni kader za
izvedbo 80-urnih programov za skupine, v katerih je največ 10 otrok.
Op. Za vsak prijavljeni program je potrebno izpolniti svoj obrazec!
Naziv programa: ____________________________________________________
Izvajalec programa:__________________________________________________
Vodja programa oz. strokovni delavec:___________________________________
Izobrazba oz. naziv v športu:__________________________________________
Obdobje izvajanja programa od ________ do _______ in od _______ do_______;
Letno število ur programa__________
Objekt v/na katerem se program izvaja __________________________________
Število otrok vključenih v program _______
Predvideni stroški (EUR):
 strokovni kader__________
 najem objekta ___________

Obvezne priloge:
 natančen opis programa in urnik vadbe,
 seznam udeležencev programa

Žig:

Datum:

Podpis zakonitega zastopnika:

izpolni komisija
program

št.

vel.

udl. skup.

faktor objekt
ur

objekt
odprti % št. ur zaprti % št. ur odp-fakt. zm. zap-fakt. zm.

strok

prop Tekm skupaj

kader grad

točk

1.5 INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA MLADINE (od 15 do 20 let)
PROGRAMI ŠPORTA, KATERIH NAMEN JE IZBOLJŠANJE ŠPORTNIH ZNANJ,
ZAGOTAVLJANJE PSIHOFIZIČNIH SPOSOBNOSTI MLADINE, ODPRAVLJANJE
NEGATIVNIH VPLIVOV SODOBNEGA ŽIVLJENJA, PREPREČEVANJE ZDRAVJU
ŠKODLJIVIH NAVAD IN ZADOVOLJEVANJE ČLOVEKOVIH POTREB PO IGRI IN
TEKMOVALNOSTI
(Interesna športna vzgoja mladine, planinska šola, planinski tabor, planinski izleti,
pohodništvo, tečaji)
V okviru teh programov Občina Podčetrtek sofinancira najem objektov in strokovni kader za
izvedbo največ 80-urnih programov za skupine, v katerih je največ 20 mladih.
Op. Za vsak prijavljeni program je potrebno izpolniti svoj obrazec!

Naziv programa:____________________________________________________
Izvajalec programa:__________________________________________________

Vodja programa oz. strokovni delavec:___________________________________
Izobrazba oz. naziv v športu:__________________________________________
Obdobje izvajanja programa od ________ do _______ in od _______ do_______;
Letno število ur programa__________
Objekt v/na katerem se program izvaja __________________________________
Število vključenih v program ___________
Predvideni stroški (EUR):
 strokovni kader___________
 najem objekta____________

Obvezne priloge:
 natančen opis programa in urnik vadbe,
 seznam udeležencev programa
Žig:

Datum:

Podpis zakonitega zastopnika:

izpolni komisija
program

št.

vel.

udl. skup.

faktor objekt
ur

objekt
odprti % št. ur zaprti % št. ur odp-fakt. zm. zap-fakt. zm.

strok

prop Tekm skupaj

kader grad

točk

1.6 ŠPORTNA VZGOJA MLADINE, USMERJENE V KAKOVOSTNI IN
VRHUNSKI ŠPORT (OD 15 DO 18 OZ. 20 LET)
KADETI IN KADETINJE
MLADINCI IN MLADINKE
V okviru teh programov Občina Podčetrtek sofinancira najem objektov in strokovni kader za
izvedbo programov, ki obsegajo največ 1200 ur.
Op. Za vsak prijavljeni program je potrebno izpolniti svoj obrazec!

Naziv programa:____________________________________________________
Izvajalec programa:__________________________________________________
Vodja programa oz. strokovni delavec:___________________________________
Izobrazba oz. naziv v športu:__________________________________________
Obdobje izvajanja programa od ________ do _______ in od _______ do_______;
Letno število ur programa__________
Število tekmovanj ________; trajanje posamezne tekme _______(ure vključite v letno število
ur programa)
Objekt v/na katerem se program izvaja __________________________________
Število vključenih v program __________
Predvideni stroški (EUR):
 strokovni kader_______________
 najem objekta________________

Obvezne priloge:
 natančen opis programa in urnik vadbe,
 izpolnjen obrazec "Spisek kategoriziranih športnikov",
 dokazila o osvojenih naslovih na državnih prvenstvih ter osvojenih medaljah na
mladinskih svetovnih in evropskih prvenstvih ter Evropskih olimpijskih festivalih mladih,
 seznam udeležencev programa

Datum:

Žig:

Podpis zakonitega zastopnika:

izpolni komisija
program

št.

vel.

udl. skup.

faktor objekt
ur

objekt
odprti % št. ur zaprti % št. ur odp-fakt. zm. zap-fakt. zm.

strok

prop Tekm skupaj

kader grad

točk

1.7 ŠPORTNA VZGOJA MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI (od 15 do 20 let)
PROGRAMI ŠPORTNE VADBE, TEKMOVANJ IN TEČAJEV
POSEBNI PROGRAMI ZA POSAMEZNE VRSTE PRIMANJKLJAJEV OZIROMA
OVIR
V okviru teh programov Občina Podčetrtek sofinancira najem objektov in strokovni kader za
izvedbo 80-urnih programov za skupine, v katerih je največ 10 mladih.

Op. Za vsak prijavljeni program je potrebno izpolniti svoj obrazec!

Naziv programa:____________________________________________________
Izvajalec programa:__________________________________________________
Vodja programa oz. strokovni delavec:___________________________________
Izobrazba oz. naziv v športu:__________________________________________
Obdobje izvajanja programa od ________ do _______ in od _______ do_______;
Letno število ur programa__________
Objekt v/na katerem se program izvaja __________________________________
Število vključenih v program ___________
Predvideni stroški (EUR):
 strokovni kader__________
 najem objekta ___________

Obvezne priloge:
 natančen opis programa in urnik vadbe,
 seznam udeležencev programa

Žig:

Datum:

Podpis zakonitega zastopnika:

izpolni komisija
program

št.

vel.

udl. skup.

faktor objekt
ur

objekt
odprti % št. ur zaprti % št. ur odp-fakt. zm. zap-fakt. zm.

strok

prop Tekm skupaj

kader grad

točk

1.8

INTERESNA ŠPORTNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV
PROGRAMI ŠPORTA, KI SO DOPOLNILO INTELEKTUALNEMU DELU
ŠTUDENTOV IN PRIPOMOREJO K POLNEJŠI URESNIČITVI ČLOVEKA,
BOGASTVU NJEGOVEGA TELESNEGA IN DUŠEVNEGA ZDRAVJA TER
INTEGRITETI OSEBNOSTI

V okviru teh programov Občina Podčetrtek sofinancira najem objektov in strokovni kader za
izvedbo največ 80-urnih programov za skupine, v katerih je največ 20 študentov.
Op. Za vsak prijavljeni program je potrebno izpolniti svoj obrazec!
Naziv programa:____________________________________________________
Izvajalec programa:__________________________________________________

Vodja programa oz. strokovni delavec:___________________________________
Izobrazba oz. naziv v športu*:__________________________________________
Obdobje izvajanja programa od ________ do _______ in od _______ do_______;
Letno število ur programa__________
Objekt v/na katerem se program izvaja __________________________________
Število vključenih v program ___________
Predvideni stroški (EUR):
 strokovni kader__________
 najem objekta ___________

Obvezne priloge:
 natančen opis programa in urnik vadbe,
 seznam udeležencev programa

Žig:

Datum:

Podpis zakonitega zastopnika:

izpolni komisija
program

št.

vel.

udl. skup.

faktor objekt
ur

objekt
odprti % št. ur zaprti % št. ur odp-fakt. zm. zap-fakt. zm.

strok

prop Tekm skupaj

kader grad

točk

2. ŠPORTNA REKREACIJA


PROGRAMI VADBE V RAZLIČNIH ŠPORTNIH PANOGAH

V okviru teh programov Občina Podčetrtek sofinancira najem objektov za izvedbo 80-urnih
programov za skupine, v katerih je največ 20 članov in članic. Za socialno in zdravstveno
ogrožene občane ter občane, starejše od 65 let pa Občina Podčetrtek sofinancira tudi
strokovni kader.
Op. Za vsako športno panogo je potrebno izpolniti svoj obrazec!

Naziv programa: ____________________________________________________
Izvajalec programa:__________________________________________________
Športna panoga:___________________________________________________
Vodja programa oz. strokovni delavec:__________________________________
Izobrazba oz. naziv v športu:__________________________________________
Obdobje izvajanja programa od ________ do _______ in od _______ do_______;
Letno število ur programa__________
Objekt v/na katerem se program izvaja __________________________________
Število vključenih v program ___________
Predvideni stroški:
 najem objekta_________________
 strokovni kader _______________
(za zdravstveno in socialno ogrožene ter starejše od 65 let )

Priložiti je potrebno še:
 natančen opis programa in urnik vadbe,
 seznam udeležencev programa,
 dokazilo o zdravstveno oz. socialno ogroženih,
 dokazilo o starejših od 65 let

Datum:

Žig:

Podpis zakonitega zastopnika:

izpolni komisija
program

št.

vel.

udl. skup.

faktor objekt
ur

objekt
odprti % št. ur zaprti % št. ur odp-fakt. zm. zap-fakt. zm.

strok

prop Tekm skupaj

kader grad

točk

3. KAKOVOSTNI ŠPORT – TEKMOVANJE V 1. SLOVENSKI LIGI


PROGRAMI PRIPRAV IN TEKMOVANJ EKIP IN POSAMEZNIKOV,
REGISTRIRANIH ŠPORTNIKOV, KI NIMAJO OBJEKTIVNIH 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 Občina Podčetrtek sofinancira najem objektov za izvedbo največ
320-urnih programov in sicer: 1. liga 320 ur, 2. liga 280 ur, 3. liga 240 ur, 4. liga 200 ur.
Op. Za vsako športno panogo je potrebno izpolniti svoj obrazec!
Izvajalec programa:__________________________________________________
Športna panoga:_____________________________________________________
Nivo tekmovanja: ____________________________________________________
Vodja programa oz. strokovni delavec:____________________________________
Izobrazba oz. naziv v športu:____________________________________________
Obdobje izvajanja programa od ________ do _______ in od _______ do_______;
Letno število ur programa__________
Število tekmovanj ________; trajanje posamezne tekme _______(ure vključite v letno število
ur programa)
Objekt v/na katerem se program izvaja __________________________________
Število vključenih v program __________
Predvideni stroški (EUR):
 najem objekta________________
Priložiti je potrebno še:
 natančen opis programa in urnik vadbe,
 izpolnjen obrazec "Spisek kategoriziranih športnikov"
 dokazila o osvojenih naslovih državnih prvakov, medaljah na svetovnih in evropskih
prvenstvih, finalu svetovnega pokala ali končni uvrstitvi na lestvici svetovnega pokala,
 seznam udeležencev programa
Datum:

Žig:

Podpis zakonitega zastopnika:

izpolni komisija
program

št.

vel.

udl. skup.

faktor objekt
ur

objekt
odprti % št. ur zaprti % št. ur odp-fakt. zm. zap-fakt. zm.

strok

prop Tekm skupaj

kader grad

točk

4. VRHUNSKI ŠPORT


PROGRAMI PRIPRAV IN TEKMOVANJ ŠPORTNIKOV, KI IMAJO STATUS
MEDNARODNEGA, SVETOVNEGA ALI PERSPEKTIVNEGA RAZREDA

V okviru teh programov Občina Podčetrtek sofinancira izvedbo programov v obsegu največ
1200 ur za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah ter za ekipe v kolektivnih
športnih panogah, katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki.

Izvajalec programa:__________________________________________________
Športna panoga:_____________________________________________________
Vodja programa oz. strokovni delavec:____________________________________
Izobrazba oz. naziv v športu:____________________________________________
Obdobje izvajanja programa od ________ do _______ in od _______ do_______;
Letno število ur programa__________

Objekt v/na katerem se program izvaja __________________________________
Število kategoriziranih športnikov v društvu __________________________
Predvideni stroški:
 najem objekta ____________
 strokovni kader___________
Priložiti je potrebno še:
 natančen opis programa in urnik vadbe
 izpolnjen obrazec "Spisek kategoriziranih športnikov"
 dokazila o osvojenih naslovih državnih prvakov, medaljah na svetovnih in evropskih
prvenstvih, finalu svetovnega pokala ali končni uvrstitvi na lestvici svetovnega pokala,

Datum:

Žig:

Podpis zakonitega zastopnika:

izpolni komisija
program

št.

vel.

udl. skup.

faktor objekt
ur

objekt
odprti % št. ur zaprti % št. ur odp-fakt. zm. zap-fakt. zm.

strok

prop Tekm skupaj

kader grad

točk

5. ŠPORT INVALIDOV


PROGRAMI Z NAMENOM OHRANJANJA GIBALNIH SPOSOBNOSTI IN
ZDRAVJA, REVITALIZACIJE, RESOCIALIZACIJE, RAZVEDRILA IN
TEKMOVANJA INVALIDOV, KI SE PROSTOVOLJNO UKVARJAJO S ŠPORTOM

V okviru teh programov Občina Podčetrtek sofinancira najem objektov in strokovni kader za
izvedbo 80-urnih programov za skupine, v katerih je največ 10 invalidov.
Op. Za vsako športno panogo je potrebno izpolniti svoj obrazec!
Izvajalec programa:_________________________________________________
Športna panoga:___________________________________________________

Vodja programa oz. strokovni delavec:__________________________________
Izobrazba oz. naziv v športu:__________________________________________
Obdobje izvajanja programa od ________ do _______ in od _______ do_______;
Letno število ur programa__________

Objekt v/na katerem se program izvaja __________________________________
Število vključenih v program: ____________

Predvideni stroški:
 uporaba objekta______________________
 strokovni kader_______________________
Priložiti je potrebno še:
 natančen opis programa in urnik vadbe
 seznam udeležencev programa

Datum:

Žig:

Podpis zakonitega zastopnika:

izpolni komisija
program

št.

vel.

udl. skup.

faktor objekt
ur

objekt
odprti % št. ur zaprti % št. ur odp-fakt. zm. zap-fakt. zm.

strok

prop Tekm skupaj

kader grad

točk

6. ŠPORTNI OBJEKTI

Objekt : _______________________________________________________________

Upravljavec: ____________________________________________________________

Številka pogodbe o upravljanju: _______________

Datum pogodbe: ________________

Veljavnost pogodbe do: ______________

Datum:

Žig:

Podpis zakonitega zastopnika:

7. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH
KADROV V ŠPORTU
Občina Podčetrtek sofinancira izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev, ki delajo
pri izvajalcih športnih programov v Občini Podčetrtek in se obvežejo, da bodo pri teh
izvajalcih opravljali strokovno delo še najmanj tri leta ter izpopolnjevanje strokovnih
delavcev, ki delajo pri izvajalcih športnih programov v Občini Podčetrtek že najmanj eno
leto. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov poteka s
sodelovanjem Inštituta za šport in OKS-ZŠZ.
Vsak izvajalec lahko za sredstva izobraževanja in usposabljanja kandidira z največ dvema
kandidatoma, za sredstva izpopolnjevanja pa z vsemi kandidati, ki pri njem opravljajo
strokovno delo.

Izvajalec:_________________________________________________________
Kandidat, ki se bo udeležil izobraževanja ali usposabljanja :
Ime in priimek

Naziv, ki ga bo pridobil

__________________________________________________________________________
Kandidati, ki se bodo udeležili izpopolnjevanja:
Ime in priimek
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Ime in priimek
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Predvideni prispevek za posameznega udeleženca:
- izobraževanje ali usposabljanje _____________
- izpopolnjevanje ____________
Priložiti je potrebno še:
 fotokopijo originalnega razpisa strokovnega usposabljanja (datum, kraj, vsebina, št. ur
izobraževanja, izvajalec, cena usposabljanja, naziv, ki ga pridobi) ali potrdilo izvajalca, da
bo izobraževanje organizirano
Datum:

Žig:

Podpis zakonitega zastopnika:

izpolni komisija
naziv programa
Izobraževanje
Usposabljanje – pridobitev amatersk ega naziva 3. Stopnje
Usposabljanje – pridobitev amatersk ega naziva 2. Stopnje
Usposabljanje – pridobitev amatersk ega naziva 1.stopnje
Izpopolnjevanje – mednarodno licenciranje
Izpopolnjevanje – licenciranje

število
štev. točk število
k andidat. k andidata točk
10
7
5
3
2
1

8. VELIKE MEDNARODNE, DRŽAVNE, MEDOBČINSKE IN OBČINSKE ŠPORTNE
PRIREDITVE
Občina Podčetrtek sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje
52.člen Zakona o športu, medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen pospeševati
motivacijo za šport in športno aktivnost ter imajo promocijski učinek na šport, gospodarstvo
in turizem. Med te prireditve se ne štejejo šolska športna tekmovanja.
Za sofinanciranje mednarodnih, državnih in medobčinskih športnih prireditev je pogoj
objava v ustreznem koledarju prireditev; za občinske športne prireditve pa objava v
občinskem glasilu Oko.
Izvajalec: ___________________________________________________

Naziv prireditve: _______________________________________________
Kraj, datum in ura prireditve: _________________________________________

Naziv koledarja, v katerem je prireditev objavljena (za prve tri vrste prireditev):
______________________________________________________________

Predvideni stroški : ____________

Priložiti je potrebno še:


natančen opis prireditve,

Datum:

Žig

Podpis zakonitega zastopnika:

izpolni komisija
Vrsta prireditve
Mednarodna tek movanja
Državna prvenstva
Regijsk a prvenstva
Občinsk e prireditve

Št. točk št.točk
4
3
2
1

9. INFORMACIJSKI SISTEM NA PODROČJU ŠPORTA
Občina Podčetrtek lahko za svoje potrebe sofinancira programe izdelave informacijskih baz
na področju organizacije športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov
ter razvide, ki so določeni z Zakonom o športu, prav tako pa tudi za nakup za to potrebnih
tehnoloških pripomočkov.

Izvajalec: ___________________________________________________

10. DELOVANJE DRUŠTEV IN ŠPORTNIH ZVEZ, KI OPRAVLJAJO NA RAVNI
LOKALNE SKUPNOSTI STROKOVNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
V ŠPORTU
Občina Podčetrtek s sredstvi za kritje osnovnih materialnih stroškov in plačilo storitev,
povezanih z njihovo dejavnostjo, sofinancira delovanje športnih društev in zvez, ki na
občinski ravni opravljajo strokovne, organizacijske in razvojne naloge v športu.
Športno društvo, klub, zveza :____________________________________
Število članov s plačano članarino:_______________________________
Število registriranih tekmovalcev:________________________________
Število različnih panog v društvu:________________________________
(napišite panoge):___________________________________________
___________________________________________
Število članic športne zveze (samo za športne zveze)________________

Datum in številka Odločbe Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, s katero
je društvu / zvezi podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu na
področju športa ______________________________

Predvideni stroški : _____________
Priložiti je potrebno še:
 spisek članov s plačano članarino
 spisek društev članic Športne zveze (oddajo samo Športne zveze)

Datum:

Žig

Podpis zakonitega zastopnika:

PRILOGA A
Spisek kategoriziranih športnikov:
Ime in priimek

Naziv

1. ______________________ MLR DR

PR

MR

SR

____________________

2. ______________________ MLR DR

PR

MR

SR

____________________

3. ______________________ MLR DR

PR

MR

SR

____________________

4. ______________________ MLR DR

PR

MR

SR

____________________

5. ______________________ MLR DR

PR

MR

SR

____________________

6. ______________________ MLR DR

PR

MR

SR

____________________

7. ______________________ MLR DR

PR

MR

SR

____________________

8. ______________________ MLR DR

PR

MR

SR

____________________

9. ______________________ MLR DR

PR

MR

SR

____________________

10. _____________________ MLR DR

PR

MR

SR

____________________

11. _____________________ MLR DR

PR

MR

SR

____________________

12.______________________ MLR DR

PR

MR

SR

____________________

13. ___________________ __ MLR DR

PR

MR

SR

____________________



Trajanje naziva

V koloni "Naziv" obkrožite naziv, ki ga je član vašega društva pridobil (MLR - mladinski
razred, DR - državni razred, PR - perspektivni razred, MR - mednarodni razred in SR svetovni razred).

Datum:

Žig

Podpis zakonitega zastopnika:

PRILOGA B
NATANČEN OPIS POSAMEZNEGA PROGRAMA:
(priložiti za vsak prijavljeni program posebej)

Urnik vadbe:
Ura
od - do

Ponedelj. Torek

Sreda

Četrtek

Petek

Sobota

Nedelja

PRILOGA C
Napišite ime in priimek športnega delavca, ki vodi programe, njegovo izobrazbo ali strokovno
usposobljenost, ime programa, ki ga vodi in kontaktni e-mail naslov.
Za vsakega športnega delavca priložite dokazila o izobrazbi ali strokovni usposobljenosti
SAMO enkrat ne glede na to, koliko programov vodi.

Športni delavec
ime in priimek

Pridobljena izobrazba
ali strokovna
usposobljenost

Ime progama,
ki ga vodi

Kontaktni e-mail
naslov

