
RAZPISNA DOKUMENTACIJA: sofinanciranje programov športa v letu 2021

OBRAZEC 1

OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU ŠPORTNIH PROGRAMOV

1. IZVAJALEC

Polni naziv izvajalca (društva…):

Točen naslov:

e-naslov:

Davčna številka:

Matična številka:

Številka poslovnega računa:

2. PREDSEDNIK oz. ZAKONITI ZASTOPNIK

priimek in ime:

naslov:

telefon ali GSM:

e-naslov:

3. EVIDENCA ČLANSTVA IN PRI NPZ 

REGISTRIRANIH TEKMOVALK/CEV
vsi moški člani

od tega 

registrirani 

tekmovalci pri 

NPZ

vse ženske 

članice

od tega 

registrirane 

tekmovalke pri 

NPZ

 vsi skupaj

od tega vsi 

registrirani pri 

NPZ

do 6 let

nad 6 do 10 let

nad 10 do 12 let

nad 12 do 16 let

nad 16 do 18 let

nad 18 do 19 let

nad 19 do 35 let

nad 35 do 65 let

nad 65 let

SKUPAJ VSEH:

4. EVIDENCA PLAČANE ČLANARINE število evrov na člana skupaj

člani in članice do 19 let

člani in članice nad 19 let

1
2

Kraj in datum: žig 

(Označi številko pred izbrano opcijo! V primeru neoznačene številke,

se upošteva trimesečni obračun)

Priznana proračunska sredstva za športne progame bi želeli prejemati v obliki: mesečnih obračunov
trimesečnih obračunov

podpis:

OBVEZNE PRILOGE/DOKAZILA

priimek in ime:

1. S strani NPZ uradno potrjen seznam registriranih tekmovalcev/lk.

obrazec izpolnil:

2. S strani društva/kluba uradno potrjen seznam vseh članov/članic s plačano članarino.

1-razpisna dokumentacija - LPŠ 2021, splošno, v1.0/2021



RAZPISNA DOKUMENTACIJA: sofinanciranje programov športa v letu 2021

OBRAZEC 2

IZVAJALEC:

S podpisom in žigom na tej izjavi potrjujemo, da:
(če je pogoj izpolnjen, obkroži DA, v nasprotnem primeru NE)

1. DA NE

2. DA NE

3. DA NE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
(če je pogoj izpolnjen, obkroži DA, v nasprotnem primeru NE)

1. DA NE

2. DA NE

3. DA NE

4. DA NE

5. DA NE

6. DA NE

7. DA NE

obrazec izpolnil:
Kraj in datum: priimek in ime:

žig podpis:

IZJAVA O SPREJEMANJU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV JAVNEGA RAZPISA

sprejemamo pogoje, ki so navedeni v Letnem programu športa v občini Kočevje in v 

Javnem razpisu za sofinanciranje programov športa za leto 2021

so vse navedbe v prijavi resnične in ustrezajo dejanskemu stanju

dovoljujemo predstavniku Občine ali od nje pooblaščeni organizaciji, da lahko 

kadarkoli v času trajanja pogodbe resničnost navedenih podatkov fizično preveri

imamo poravnane vse obveznosti iz preteklih let (najem dvorane, igrišča, učilnice,…), 

ki so bile predmet LPŠ v preteklih letih.

proti nam ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi nam 

prepovedali opravljati dejavnost, ki je predmet tega razpisa.

nismo v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije.                                                           

imamo sedež oziroma stalno bivališče v občini Kočevje, delujemo na območju občine 

Kočevje in izvajamo športno dejavnost pretežno za prebivalce občine Kočevje z 

državljanstvom Republike Slovenije.

imamo zagotovljenen materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali 

usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu. 

v skladu z lastnim temeljnim aktom imamo urejeno evidenco članstva (športna 

društva, zavodi in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa

na podlagi zakonskih predpisov smo registrirani za opravljanje dejavnosti na področju 

športa

1-razpisna dokumentacija - LPŠ 2021, izjava, v1.0/2021



RAZPISNA DOKUMENTACIJA: sofinanciranje programov športa v letu 2021

OBRAZEC 3

IZVAJALEC:

1. PRIHODKI v €

* drugo (dodaj)

* članarine

* vadnine

1.5. DRUGI PRIHODKI ZASEBNEGA ZNAČAJA

*

*

*

2. ODHODKI v €

* stroški športnega objekta: najem oziroma uporaba (za treninge in tekme skupaj)

* stroški igralskega kadra: pogodbene obveznosti do igralcev/igralk:

* sodniški stroški in stroški drugih uradnih oseb na tekmovanjih:

* MS-prevozni stroški: prevozi na tekmovanja (in treninge)

* MS-stroški športne opreme za tekmovalce

* stroški usposabljanja in izpopolnjevanja v športu

* stroški izvedbe športnih in rekreativnih prireditev

* stroški delovanja društva (administrativni stroški, telekomunikacije, banka...)

* drugo (dodaj):

* drugo (dodaj):

* drugo (dodaj):

* drugo (dodaj):

* drugo (dodaj):

SKUPAJ ODHODKI

Kraj in datum: obrazec izpolnil:

priimek in ime:

žig podpis:

PODATKI O IZVAJANJU LPŠ V LETU 2020

SKUPAJ PRIHODKI

PODATKI O FINANČNEM POSLOVANJU IZVAJALCA LPŠ V LETU 2020

* prihodki državnega proračuna

* za izvajanje športnih programov (športni objekt)

* za izvajanje športnih programov (strokovni kader)

* za usposabljanje in izpopolnjevanje v športu

* za izvedbo športnih prireditev

* za delovanje društev in zvez

1.1. PRIHODKI OBČINSKEGA PRORAČUNA

1.2. DRUGI PRIHODKI JAVNEGA ZNAČAJA

* sponzorska sredstva

* donatorska sredstva

* drugo (prostovoljni prispevki, darila...)

1.4. SREDSTVA POKROVITELJEV  IN DONATORJEV

* prihodki fundacije za šport

1.3. ČLANARINE IN VADNINE

* stroški strokovnega kadra: pogodbe in honorarji trenerjev (vodnikov, vaditeljev, učiteljev…)

* obveznosti do nacionalne panožne zveze (NPZ): prijavnine, članarine, registracija tekmovalcev)

* če točnih zneskov še ne poznate (če še nimate narejene bilance na dan izpolnjevanja), vpišete približne zneske

1-razpisna dokumentacija - LPŠ 2021, LPŠ 2020, v1.0/2021



RAZPISNA DOKUMENTACIJA: sofinanciranje programov športa v letu 2021

OBRAZEC 4a

IZVAJALEC: 

1. PRIJAVA PROGRAMA (označite številko pred športnim programom, katerega prijavljate) oznaka programa

1. 60-urni programi ŠVOM - 6

2. 60-urni programi ŠVOM - 15

3. 60-urni programi ŠVOM - 19

(za vsako vadbeno skupino, ki jo prijavljate, morate izpolniti svoj obrazec)

2. NAZIV VADBENE SKUPINE:

3. STROKOVNI KADER, KI JE ODGOVOREN ZA DELO VADBENE SKUPINE:
PRIIMEK IN IME:

STROKOVNA USPOSOBLJENOST:

4. ŠPORTNI OBJEKT, KI GA VADBENA SKUPINA UPORABLJA: termin:

NAZIV ŠPORTNEGA OBJEKTA IN TERMINI: objekt: 

objekt: 

objekt: 

5. PODATKI O UDELEŽENCIH VADBENE SKUPINE:
z.št. leto rojstva naslov stalnega bivališča občina

1

2

3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

OBVEZNE PRILOGE/DOKAZILA

Kraj in datum:

žig 

PRIJAVA PROGRAMOV ŠVOM PROSTOČASNO

ŠVOM prostočasno predšolski (do 6 let)

ŠVOM prostočasno šoloobvezni (6 do 15 let)

ŠVOM prostočasno mladina (15 do 19 let)

opozorilo: noben/a športnik/ca ne more biti hkrati prijavljen/a v dveh ali več vadbenih skupinah (razen kat. športnikov/ic)

podpis:

obrazec izpolnil:

priimek in ime:

1. dokazilo o strokovni usposobljenosti strokovnega kadra, ki dela z vadbeno skupino (vaditelj, trener...)

2. dokazilo (pogodba ali drug dokument) o najemu (uporabi, lastništvu) športnega objekta za redno vadbo.

Priimek in ime

1-razpisna dokumentacija - LPŠ 2021, ŠVOM PROSTOČASNO, v1.0/2021



RAZPISNA DOKUMENTACIJA: sofinanciranje programov športa v letu 2021

OBRAZEC 4b

IZVAJALEC: 

1. PRIJAVA PROGRAMA (označite številko pred športnim programom, katerega prijavljate) oznaka programa

1. 60-urni programi ŠI

2. 60-urni programi RE

3. 60-urni programi ŠSta

(za vsako vadbeno skupino, ki jo prijavljate, morate izpolniti svoj obrazec)

2. NAZIV VADBENE SKUPINE:

3. STROKOVNI KADER, KI JE ODGOVOREN ZA DELO VADBENE SKUPINE:
PRIIMEK IN IME:

STROKOVNA USPOSOBLJENOST:

4. ŠPORTNI OBJEKT, KI GA VADBENA SKUPINA UPORABLJA: termin:

NAZIV ŠPORTNEGA OBJEKTA IN TERMINI: objekt: 

objekt: 

objekt: 

5. PODATKI O UDELEŽENCIH VADBENE SKUPINE:
z.št. leto rojstva naslov stalnega bivališča občina

1

2

3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

OBVEZNE PRILOGE/DOKAZILA

Kraj in datum:

žig 

PRIJAVA PROGRAMOV ŠI, RE in ŠSta

Priimek in ime

ŠI - celoletni program šport invalidov

RE - celoletni program športna rekreacija do 65 let

ŠSta - celoletni program skupinske gib. vadbe nad 65 let

opozorilo: noben/a športnik/ca ne more biti hkrati prijavljen/a v dveh ali več vadbenih skupinah (razen kat. športnikov/ic)

obrazec izpolnil:

priimek in ime:

podpis:

1. dokazilo o strokovni usposobljenosti strokovnega kadra, ki dela z vadbeno skupino (vaditelj, trener...)

2. dokazilo (pogodba ali drug dokument) o najemu (uporabi, lastništvu) športnega objekta za redno vadbo.

1-razpisna dokumentacija - LPŠ 2021, ŠI, RE, ŠSta, v1.0/2021



RAZPISNA DOKUMENTACIJA: sofinanciranje programov športa v letu 2021

OBRAZEC 5a

IZVAJALEC: 

1. PRIJAVA PROGRAMA (označite številko pred športnim programom, katerega prijavljate) oznaka programa

1. 90-urni programi PRI 6/7

2. 120-urni programi PRI 8/9

3. do 140-urni programi PRI 10/11

4. do 200-urni programi TEK U-12/13

5. do 320-urni programi TEK U-14/15

6. do 400-urni programi TEK U-16/17

7. do 480-urni programi TEK U-18/19

8. 80 točk MLR

(za vsako vadbeno skupino, ki jo prijavljate, morate izpolniti svoj obrazec)

2. NAZIV VADBENE SKUPINE:

3. STROKOVNI KADER, KI JE ODGOVOREN ZA DELO VADBENE SKUPINE:
PRIIMEK IN IME:

STROKOVNA USPOSOBLJENOST:

4. ŠPORTNI OBJEKT, KI GA VADBENA SKUPINA UPORABLJA: termin:

NAZIV ŠPORTNEGA OBJEKTA IN TERMINI: objekt: 

objekt: 

objekt: 

5. PODATKI O UDELEŽENCIH VADBENE SKUPINE:
z.št. leto rojstva naslov stalnega bivališča občina

1

2

3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

OBVEZNE PRILOGE/DOKAZILA

Kraj in datum:

žig 

PRIJAVA PROGRAMOV ŠVOM USMERJENI V KŠ/VŠ

podpis:

obrazec izpolnil:

priimek in ime:

* če se leta razlikujejo od napisanih, dopišite (pod točko 2.) drugačna leta v skladu s tabelami v Merilih (odvisno od športa)

PRIPRAVLJALNA: SKUPINA 6/7

TEKMOVALNA: SMI/SME (U-18/19)

KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI (MLR)

PRIPRAVLJALNA: SKUPINA 8/9

PRIPRAVLJALNA: SKUPINA 10/11

TEKMOVALNA: MDI/MDE (U-12/13)

TEKMOVALNA: SDI/SDE (U-14/15)

TEKMOVALNA: MMI/MME (U-16/17)

4. dokazilo o udeležbi ekipe in/ali posameznika na najmaj treh (3) tekmah uradnega tekmovalnega sistema NPZ v preteklem letu (oziroma 2019, če je ugodneje).

opozorilo: noben/a športnik/ca ne more biti hkrati prijavljen/a v dveh ali več vadbenih skupinah (razen kat. športnikov/ic)

Priimek in ime

1. dokazilo o strokovni usposobljenosti strokovnega kadra, ki dela z vadbeno skupino (vaditelj, trener...)

2. dokazilo (pogodba ali drug dokument) o najemu (uporabi, lastništvu) športnega objekta za redno vadbo.

3. za kategorizirane športnike: kopijo dokumenta OKS-ZŠZ, ki potrjuje kategorizacijo na dan objave JR.

1-razpisna dokumentacija - LPŠ 2021, ŠVOM USMERJENI V KŠ_VŠ, v1.0/2021



RAZPISNA DOKUMENTACIJA: sofinanciranje programov športa v letu 2021

OBRAZEC 5b

IZVAJALEC: 

1. PRIJAVA PROGRAMA (označite številko pred športnim programom, katerega prijavljate) oznaka programa

1. do 400-urni programi ČLANI

2. do 400-urni programi ČLANICE

3. 160 točk DR

(za vsako vadbeno skupino, ki jo prijavljate, morate izpolniti svoj obrazec)

2. NAZIV VADBENE SKUPINE:

3. STROKOVNI KADER, KI JE ODGOVOREN ZA DELO VADBENE SKUPINE:
PRIIMEK IN IME:

STROKOVNA USPOSOBLJENOST:

4. ŠPORTNI OBJEKT, KI GA VADBENA SKUPINA UPORABLJA: termin:

NAZIV ŠPORTNEGA OBJEKTA IN TERMINI: objekt: 

objekt: 

objekt: 

5. PODATKI O UDELEŽENCIH VADBENE SKUPINE:
z.št. leto rojstva naslov stalnega bivališča občina

1

2

3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

OBVEZNE PRILOGE/DOKAZILA

Kraj in datum:

žig 

PRIJAVA PROGRAMOV KŠ/VŠ

ČLANI

ČLANICE

KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI (DR)

Priimek in ime

1. dokazilo o strokovni usposobljenosti strokovnega kadra, ki dela z vadbeno skupino (vaditelj, trener...)

priimek in ime:

podpis:

2. dokazilo (pogodba ali drug dokument) o najemu (uporabi, lastništvu) športnega objekta za redno vadbo.

3. za kategorizirane športnike: kopijo dokumenta OKS-ZŠZ, ki potrjuje kategorizacijo na dan objave JR.

obrazec izpolnil:

opozorilo: noben/a športnik/ca ne more biti hkrati prijavljen/a v dveh ali več vadbenih skupinah (razen kat. športnikov/ic)

4. dokazilo o udeležbi ekipe in/ali posameznika na najmaj treh (3) tekmah uradnega tekmovalnega sistema NPZ v preteklem letu (oziroma 2019, če je ugodneje).

1-razpisna dokumentacija - LPŠ 2021, KŠ, v1.0/2021



RAZPISNA DOKUMENTACIJA: sofinanciranje programov športa v letu 2021

OBRAZEC 5c

IZVAJALEC: 

1. PRIJAVA PROGRAMA (označite številko pred športnim programom, katerega prijavljate) oznaka programa

1. 320 točk PR/MR

2. 400 točk SR/OR

(za vsako vadbeno skupino, ki jo prijavljate, morate izpolniti svoj obrazec)

2. NAZIV VADBENE SKUPINE:

3. STROKOVNI KADER, KI JE ODGOVOREN ZA DELO VADBENE SKUPINE:
PRIIMEK IN IME:

STROKOVNA USPOSOBLJENOST:

4. ŠPORTNI OBJEKT, KI GA VADBENA SKUPINA UPORABLJA: termin:

NAZIV ŠPORTNEGA OBJEKTA IN TERMINI: objekt: 

objekt: 

objekt: 

5. PODATKI O UDELEŽENCIH VADBENE SKUPINE:
z.št. leto rojstva naslov stalnega bivališča občina

1

2

3

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

OBVEZNE PRILOGE/DOKAZILA

Kraj in datum:

žig 

PRIJAVA PROGRAMOV VŠ

KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI (PR, MR)

KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI (SR, OR)

Priimek in ime

obrazec izpolnil:

priimek in ime:

podpis:

1. za kategorizirane športnike: kopijo dokumenta OKS-ZŠZ, ki potrjuje kategorizacijo na dan objave JR.

opozorilo: noben/a športnik/ca ne more biti hkrati prijavljen/a v dveh ali več vadbenih skupinah (razen kat. športnikov/ic)

1-razpisna dokumentacija - LPŠ 2021, VŠ, v1.0/2021



RAZPISNA DOKUMENTACIJA: sofinanciranje programov športa v letu 2021

OBRAZEC 6

IZVAJALEC:

1. USPOSABLJANJE-IZPOPOLNJEVANJE

nivo izobraževanja: pridobitev strokovnega naziva število udeležencev
kraj in datum 

izobraževanja
izvajalec izobraževanja

1 izpopolnjevanje (podaljšanje licence)

2 USPOSABLJANJE - stopnja 1

3 USPOSABLJANJE - stopnja 2

4 USPOSABLJANJE - stopnja 3

2. ŠPORTNO REKREATIVNE IN PROMOCIJSKE PRIREDITVE

naziv športne, rekreativne ali promocijske prireditve

(s prijavnino ali brez prijavnine)

predvideno število 

udeležencev
kraj prireditve

datum prireditve

(vsaj mesec in leto)

A

B

C podelitev priznanj v športu - prireditev OŠZ

3. DELOVANJE DRUŠTEV IN ZVEZ NA LOKALNEM NIVOJU

leto ustanovitve društva skupaj neprekinjeno delovanje v letih

1 razširjenost in tradicija: število let neprekinjenega delovanja

število članic število članov
skupaj vseh

s plačano članarino

2 število članov in članic društva s plačano članarino

število tekmovalk število tekmovalcev skupaj registrirani pri NPZ

3 število pri NPZ registriranih tekmovalcev in tekmovalk društva

članstvo v OŠZ

4 članstvo v OŠZ (DA/NE)

OBVEZNE PRILOGE/DOKAZILA

obrazec izpolnil:

Kraj in datum: priimek in ime:

žig podpis:

2. Kopija dokumentov o usposabljanju/izpopolnjevanju strokovnega kadra opravljenega v PRETEKLEM letu.

3. Dokazilo o članstvu v OŠZ (npr. kopija plačila članarine ali kako drugo uradno potrdilo o članstvu).

1. Izpis iz AJPES-a (ePRS) s podatki o društvu/klubu in/ali  drug dokument z dokazilom datuma ustanovitve društva/kluba.

PRIJAVA RAZVOJNIH DEJAVNOSTI in ORGANIZIRANOSTI V ŠPORTU ter PRIREDITEV  

1-razpisna dokumentacija - LPŠ 2021, RAZV_ORG_PRIR, v1.0/2021



RAZPISNA DOKUMENTACIJA: sofinanciranje programov športa v letu 2021

OBRAZEC 7

IZVAJALEC: 

Število skupaj

1. skupno število tekmovalnih nastopov za klub/društvo

Nasvet: poskušajte najti povprečno število tekmovalcev/lk na posamezni tekmi.

Seštejete nastope po vadbenih skupinah in skupni znesek vnesete v zgornje okence. 

Poskušajte biti realni, saj se vsak "neizkoriščen" nastop upošteva pri naslednjem razpisu.

Kraj in datum:

žig podpis:

PRIJAVA NASTOPOV SKUPIN ŠVOM USMERJENI V KŠ IN KAKOVOSTNEGA ŠPORTA

1. PRIJAVA TEKMOVALNIH NASTOPOV ŠTEVILO NASTOPOV OD 1.1.2021-31.12.2021

obrazec izpolnil:

priimek in ime:

1-razpisna dokumentacija - LPŠ 2021, NASTOPI, v1.0/2021


