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PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA, KI JIH 

BO V LETU 2019 OBČINA BELTINCI SOFINANCIRALA IZ OBČINSKEGA 

PRORAČUNA 
 

 

I. PODATKI O IZVAJALCU PROGRAMOV ŠPORTA 

 

A. OSNOVNI PODATKI 

 

Ime oz. naziv izvajalca:  

Naslov oz. sedež:  

Matična številka:  

Davčna številka:  

Številka transakcijskega 

računa: 
 

Telefon  

Telefaks  

Elektronska pošta:  

Pošto pošiljati na naslov:  

 

B. PODATKI O ODGOVORNI OSEBI 

 

Ime in priimek:  

Naslov  

Telefon/fax:  

Elektronska pošta:  

funkcija  

 

C. PODATKI O KONTAKTNI OSEBI 

 

Ime in priimek:  

Naslov  

Telefon/fax:  

Elektronska pošta:  

funkcija  

 

 

 

Žig                                     Podpis odgovorne oseb: 
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II. FINANČNO POSLOVANJE IZVAJALCA V LETU 2018 IN FINANČNI PLAN ZA 2019 

 

PRIHODKI Realizacija 2018 Plan 2019 

Članarina   

Občina Beltinci    

Krajevna skupnost   

Ministrstva, druge drž. organizacije    

Sponzorska sredstva, donacije   

Lastna sredstva (vstopnine, tržna 

dejavnost,…) 

  

Drugo (navedi):   

   

   

   

SKUPAJ   

   

ODHODKI Realizacija 2018 Plan 2019 

Stroški delovanja društva (pis. 

material, bančni stroški, elektrika in 

komunalne storitve,..): 

  

Stroški športne opreme:   

Stroški dela (nagrade, potni 

stroški,..): 

  

Kotizacije, izobraževanja:   

Stroški financiranja (obresti)   

Drugi odhodki (navedi):   

   

   

   

SKUPAJ   

   

Poslovni izid 2018   

 

*OPOMBA: 

Prihodki in odhodki za leto 2018 se morajo ujemati s podatki iz poslovnega poročila, ki ste ga 

posredovali AJPES-u. 

 

Predvideni prihodki in odhodki za leto 2019 morajo biti izenačeni. 

 

Načrtovani delež sofinanciranja Občine Beltinci v letu 2019 znaša ____________________%. 

 

 

 

Žig                                    Podpis odgovorne osebe 
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III. PODATKI O ČLANSTVU 

 
 

ŠTEVILO VSEH ČLANOV 
ŠTEVILO TEKMOVALCEV, 

REKREATIVCEV 

  

 
*obvezne priloge – velja za društva: 

- seznam vseh članov društva z naslovi bivališča (ne mešati članstvo v društvih in tekmovalne 

registracije) 

 

IV. PODATKI O PROGRAMIH ŠPORTA, KI JIH BO PRIJAVITELJ IZVAJAL V LETU 2019 

(vpisati podatke le o programih, ki jih bo prijavitelj izvajal) 

 

 

1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK 

 

PODATKI O PROGRAMU 

Priimek in ime strokovnega delavca  

Strokovna usposobljenost   

Gsm: e-naslov: 

Ur vadbe/teden  

Št. tednov/leto  

VRSTA PROGRAMA: Število 

vključenih 2018 

Osvojilo priznanje 

oz. pridobilo 

plovnost 

Predvideno 

število vključenih 

2019 

TEČAJI:    

Zlati sonček    

Naučimo se plavati    

Ciciban planinec    

    

DRUGI 60 urni PROGRAMI (navedi):    

-    

-    

    

    

    

Obvezna priloga: 

- seznam vključenih vadečih za posamezen tečaj oz. drugi 60 urni program (z naslovi prebivališča). 
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2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK 

 

a) Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 

PODATKI O PROGRAMU 

Priimek in ime strokovnega delavca  

Strokovna usposobljenost   

Gsm: e-naslov: 

Ur  vadbe/teden  

Št. tednov/leto  

VRSTA PROGRAMA: Število 

vključenih 2018 

Osvojilo priznanje 

oz. pridobilo 

plovnost 

Predvideno 

število vključenih 

2019 

TEČAJI:    

Zlati sonček    

Naučimo se plavati    

Ciciban planinec    

    

DRUGI 80 urni PROGRAMI (navedi):    

-    

-    

    

Obvezna priloga: 

- seznam vključenih vadečih za posamezen tečaj oz. drugi 80 urni program (z naslovi prebivališča). 

 

b) Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

PODATKI O PROGRAMU 

 120 urni program 

oz. selekcije  

150 urni program 

oz. selekcije 

180 urni program 

oz. selekcije 

Priimek in ime strokovnega delavca    

Strokovna usposobljenost    

Gsm:    

e-naslov    

   

Vrsta programa: Število vključenih 

2018 

Predvideno število 

vključenih 2019 

120-urni programi za cicibane in cicibanke (6 do 11 let) 

(naštej programe oz. selekcije) 

  

-   

-   

-   

   

oz. število posameznikov, ki letno opravi 120 ur vadbe   

150-urni programi za mlajše dečke in deklice  (12, 13 let) 

(naštej programe oz. selekcije) 

  

-   

-   

-   

http://www.beltinci.si/
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oz. število posameznikov, ki letno opravi 150 ur vadbe   

Vrsta programa: Število vključenih 

2018 

Predvideno število 

vključenih 2019 

180-urni programi za starejše dečke in deklice  (14, 15 let) 

(naštej programe oz. selekcije) 

  

-   

-   

-   

oz. število posameznikov, ki letno opravi 180 ur vadbe   

*obvezne priloge pod točko b: 

- seznam vključenih vadečih za posamezne selekcije (z naslovi prebivališča), 

 

a) Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami: 

PODATKI O PROGRAMU 

Priimek in ime strokovnega delavca  

Strokovna usposobljenost  

Gsm:  

e-naslov:  

Ur  vadbe/teden  

Št. tednov/leto  

Vrsta programa: Število vključenih 2018 Predvideno število 

vključenih 2019 

80-urni programi za otroke s posebnimi potrebami 

(naštej): 

  

-   

-   

Obvezna priloga: 

- seznam vključenih vadečih (z naslovi prebivališča). 

 

3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE 

 

a) Interesna športna vzgoja mladine 

PODATKI O PROGRAMU 

Priimek in ime strokovnega delavca  

Strokovna usposobljenost  

Gsm:  

e-naslov:  

Ur  vadbe/teden  

Št. tednov/leto  

Vrsta programa: Število vključenih 

2018 

Predvideno število 

vključenih 2019 

80-urni programi (navedi):   

-   

-   

Obvezna priloga: 

- seznam vključenih vadečih za posamezen tečaj oz. drugi 80 urni program (z naslovi prebivališča). 
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b) Športna vzgoja mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

PODATKI O PROGRAMU 

Priimek in ime strokovnega delavca  

Strokovna usposobljenost  

Gsm:  

e-naslov:  

Vrsta programa: Število vključenih 

2018 

Predvideno število 

vključenih 2019 

300-urni programi  za mladino (16 do 20 let) 

(naštej programe oz. selekcije): 

  

-   

   

   

oz. število posameznikov, ki letno opravi 300 ur vadbe   

*obvezne priloge pod točko b: 

- seznam vključenih vadečih za posamezne selekcije (z naslovi prebivališča), 

 

4. ŠPORTNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV 

 

PODATKI O PROGRAMU 

Priimek in ime strokovnega delavca  

Strokovna usposobljenost  

Gsm:  

e-naslov:  

Ur  vadbe/teden  

Št. tednov/leto  

Vrsta programa: Število vključenih 

2018 

Predvideno število 

vključenih 2019 

80-urni programi za študente (navedi):   

-   

Obvezna priloga: 

- seznam vključenih vadečih (z naslovi prebivališča). 

 

5. KAKOVOSTNI ŠPORT 

 

PODATKI O PROGRAMU 

Priimek in ime strokovnega delavca  

Strokovna usposobljenost  

Gsm:  

e-naslov:  

Vrsta programa: Število vključenih 

2018 

Predvideno število 

vključenih 2019 

300-urni programi za odrasle nad 20 let (navedi):   

-   

   

oz. število posameznikov, ki letno opravi 300 ur vadbe   

*obvezne priloge: 

- seznam vključenih vadečih za posamezne selekcije (z naslovi prebivališča), 
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6. VRHUNSKI ŠPORT 

 

Ime in priimek športnika: Panoga: Kategoriziran po kriterijih OKS-ZŠZ (da/ne) 

   

   

   

   

*obvezne priloge: - potrdilo o kategorizaciji (Obvestila OKS – ZŠZ), ki velja v času razpisa oz. je 

veljalo na dan 31.12.2018 

 

 

7. ŠPORTNA REKREACIJA 

 

PODATKI O PROGRAMU 

Priimek in ime strokovnega delavca  

Strokovna usposobljenost  

Gsm:  

e-naslov:  

Ur  vadbe/teden  

Št. tednov/leto  

Vrsta programa: Število vključenih 

2018 

Predvideno število 

vključenih 2019 

80-urni programi športne rekreacije(navedi):   

-   

-   

Obvezna priloga: 

- seznam vključenih vadečih (z naslovi prebivališča). 

 

 

8. ŠPORT INVALIDOV 

 

PODATKI O PROGRAMU 

Priimek in ime strokovnega delavca  

Strokovna usposobljenost  

Gsm:  

e-naslov:  

Ur  vadbe/teden  

Št. tednov/leto  

Vrsta programa: Število vključenih 

2018 

Predvideno število 

vključenih 2019 

80-urni programi redne vadbe invalidov (navedi):   

-   

-   

Obvezna priloga: 

- seznam vključenih vadečih (z naslovi prebivališča). 
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9. ŠPORTNE PRIREDITVE 

(vpisati podatke o prireditvah, ki jih prireditelj organizira, ne prireditve, ki se jih udeležuje) 

 

Vrsta prireditve: Število udeležencev 

2018 

Predvideno število 

udeležencev 2019 

Mednarodna prireditev s čez 100 aktivnimi udeleženci 

(navedi prireditve) 

  

-   

-   

Mednarodna prireditev z do 100 aktivnimi udeleženci 

(navedi prireditve) 

  

-   

-   

Domača prireditev s čez 100 aktivnimi udeleženci 

(navedi prireditve) 

  

-   

-   

Domača prireditev z do 100 aktivnimi udeleženci 

(navedi prireditve) 

  

-   

-   

Športno tekmovanje v obliki lig   

-   

-   

Enkratno športno rekreacijsko tekmovanje   

-   

Propagandna akcija   

-   

 

 

 

10. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU 

 

a) Delovanje športnih društev in športne zveze (ustrezno obkroži): 

Vrsta naloge v športu: 

- delovanje športne zveze 

- delovanje društva z manj kot 50 člani 

- delovanje društva z več kot 50 člani 

 

 

Strokovni kader: Število vključenih 

2018 

Predvideno število 

vključenih 2019 

- strokovni kader s končano FŠ   

- trenerji, vaditelji z licencami nacionalni panožnih zvez   

- drug strokovni kader (naštej): 
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b) Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov (ustrezno obkroži): 

 

Vrsta naloge v športu: Višina stroškov: 

- izobraževanje (izvajanje obveznih študijskih programov          

izven sedeža fakultete) 

 

- usposabljanje (za strokovne nazive: vodnik, vaditelj, 

inštruktor, učitelj, trener, sodnik) 

 

- izpopolnjevanje (seminarji, tečaji)  

* obvezne priloge: - računi za izvedbo usposabljanja in dokazila o plačilu usposabljanja 

 

 

c) Informatika in založniška dejavnost (ustrezno obkroži): 

 

Vrsta naloge v športu: Višina stroškov: 

- izdelava in vzdrževanje spletnih strani na internetu ter 

izdelava informacijskih baz 

 

- izdajanje strokovne literature in drugih periodičnih in 

občasnih športnih publikacij 

 

  

* obvezne priloge: računi in dokazila o plačilu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. OBVEZNE SESTAVINE  

       PRIJAVE 

 

Izpolnjena prijava na javni razpis mora vsebovati : 

 

1. program dela za leto 2019 z vsebinsko utemeljitvijo prijavljenih programov, 

2. evidenca članstva (s potrdili o plačani članarini ali pristopne izjave), 

3. poročilo o izpeljavi sofinanciranega programa v letu 2018 – v kolikor ga še niste oddali v 

skladu s pogodbo o sofinanciranju za leto 2018, 

4. seznami vključenih vadečih v z naslovi stalnega prebivališča za vse prijavljene programe, 

5. druge obvezne priloge, navedene v razpisni dokumentaciji. 

 

 

 

       Žig   Podpis odgovorne osebe 
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V. IZJAVA 

 

 

 

Potrjujemo, da so vsi podatki, navedeni v prijavi, točni in ustrezajo dejanskemu stanju, vse 

priložene fotokopije pa ustrezajo originalom. 

 

 

 

___________________________________________ 

                             (kraj in datum) 

 

 

      Žig   Podpis odgovorne osebe 
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