Občina Duplek
Trg slovenske osamosvojitve 1
2241 Sp. Duplek

tel. 68 40 911
fax 68 40 928
E naslov: obcina.duplek@duplek.si

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV
PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI DUPLEK
ZA
LETO 2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA OBSEGA:
1. Besedilo javnega razpisa
2. Razpisni obrazec
3. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa

RAZPISNI OBRAZEC
SPLOŠNI PODATKI O IZVAJALCU LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
NAZIV IZVAJALCA:
NASLOV SEDEŽA:
NASLOV za pošiljanje
Pošte:
E-mail naslov:
Telefon:
TRANSAKCIJSKI
RAČUN:
MATIČNA ŠTEVILKA:
DAVČNA ŠTEVILKA:
DATUM
REGISTRACIJE:

Fax:

PODATKI O VODSTVU IZVAJALCA (ime in priimek, naslov, telefon)
PREDSEDNIK:
PODPREDSEDNIK:
SEKRETAR – TAJNIK:
BLAGAJNIK:

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe in žig:

Obvezne priloge:
- izpolnjen, podpisan in ožigosan prijavni obrazec
- letni delovni program z navedbo terminov, lokacije in vsebine aktivnosti, ki jih bo društvo
organiziralo oz. izvajalo,
- letni finančni načrt, ki mora biti uravnotežen,
- poročilo o porabi sredstev, ki jih je v preteklem letu prejel od Občine Duplek, kopija
finančnega poročila za leto 2017, ki ga je društvo predložilo davčni upravi, zapisnik
občnega zbora, kjer je bilo finančno poročilo za leto 2017 potrjeno;
- poročilo o izvedenem programu v letu 2017 (vsebinsko poročilo)
- seznam aktivnih članov s podatki o prebivališču
- izjavo, da ima društvo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za uresničevanje načrtovane dejavnosti

RAZPISNI OBRAZEC

IZJAVA
Spodaj podpisani predsednik (ime in priimek) _____________________________, ki zastopam
društvo/organizacijo _______________________________________ IZJAVLJAM,


da ima naše društvo/organizacija zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in
prostorske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti;



da ima naše društvo/organizacija urejeno evidenco o članstvu in dokumentacijo kot to
določa zakon o društvih;



da ima naše društvo/organizacija za določene športne programe zagotovljeno organizirano
vadbo, v katero je vključenih odgovarjajoče število športnikov;



da poslujemo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom;



da bomo občinski upravi vsako leto predložili poročilo o članstvu, poročilo o realizaciji
programov in doseženih rezultatih, ter plan aktivnosti;



da smo seznanjeni z vsemi pogoji, merili in navodili, ki so za sofinanciranje navedeni v
Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Duplek



da se strinjamo, da občinska uprava od nas lahko zahteva dodatne podatke ali določena
dokazila;



da so vsi podatki, navedeni v prijavi, resnični, točni in popolni, za kar prevzamemo vso
odgovornost;



da se oddajo razpisne dokumentacije strinjamo z vsemi pogoji javnega razpisa.

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe in žig:

SPLOŠNI ŠPORTNI PROGRAMI
Število ur
programa

Velikost
vadbene
skupine

Objekt

Strokovni
kader

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Interesna športna vzgoja mladine
Športna vzgoja mladine s posebnimi
potrebami
Športna dejavnost študentov
Športna rekreacija
Športna rekreacija starejših od 65 let
Šport invalidov
Vpišite število ur, velikost vadbene skupine, označiti ali se uporablja pokriti športni objekt in
vpisati ime in priimek vaditelja ter njegovo strokovno usposobljenost za izvajanje športne
aktivnosti. Podatke je potrebno vpisati za vse tiste dejavnosti, ki jih društvo izvaja in ne
sodelujejo v tekmovalnem športu.
RAZŠIRJENOST ŠPORTNE PANOGE – kakovostni in vrhunski šport
Število ur INDIVIDUALNI ŠPORTI
KOLEKTIVNI ŠPORTI
programa Velikost Objekt Strokovni Materialni Velikost Objekt Strokovni Materialni
vadbene
kader
stroški
vadbene
kader
stroški
skupine
skupine
cicibani,
cicibanke
Mlajši
dečki,
deklice
Starejši
dečki,
deklice
Mlajši
mladinci,
mladinke
Starejši
mladinci,

mladinke
člani
Vpišite število ur, velikost vadbene skupine, označiti ali se uporablja pokriti športni objekt in
vpisati ime in priimek vaditelja ter njegovo strokovno usposobljenost za izvajanje športne
aktivnosti
KAKOVOST ŠPORTNIH DOSEŽKOV
INDIVIDUALNI ŠPORTI
1.
2.
3.
državna
državna
državna
liga
liga
liga

4. državna
liga

Medobč.
liga

KOLEKTIVNI ŠPORTI
1. državna
2.
liga
državna
liga

3.
državna
liga

4.
državna
liga

Medobč.
liga

cicibani,
cicibanke
Mlajši
dečki,
deklice
Starejši
dečki,
deklice
Mlajši
mladinci,
mladinke
Starejši
mladinci,
mladinke
člani

Označite, v katerih starostnih skupinah in na katerem nivoju tekmujejo člani društva.
Vrhunski dosežki – ekipni športi
1-3. mesto

4.-6. Mesto

7.-9. Mesto

10.-15. mesto

Svetovno
prvenstvo
Evropsko
prvenstvo
Državno
prvenstvo
Mednarodno
tekmovanje
Vpišite dosežene rezultate. Če tekmuje za društvo več ekip, pišete dosežke za vsako ekipo posebej. Za
mednarodno tekmovanje se šteje tekmovanje, ki ga organizira državna panožna zveza.

Vrhunski dosežki – individualni športi
1-3. mesto
Svetovno
prvenstvo
Evropsko
prvenstvo
Državno
prvenstvo
Mednarodno
tekmovanje

4.-6. Mesto

7.-9. Mesto

10.-15. mesto

Rekreacijska liga

Vpišite dosežene rezultate. Če je rezultat doseglo več športnikov, vpišete vsak dosežek posebej
oziroma priložite poimenski seznam. Za mednarodno tekmovanje se šteje tekmovanje, ki ga organizira
državna panožna zveza.

KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI
Mladinski razred
Državni razred
Perspektivni razred
Mednarodni razred
Svetovni razred
Vpišite imena in priimke ali priložite seznam.
ŠPORTNE PRIREDITVE

Naziv prireditve

Pomen
prireditve*

Predvideno
število
udeležence
v

Datum
priredit
ve

Kraj
prireditve

* navedite ali gre za občinsko, medobčinsko, regijsko, državno ali mednarodno prireditev
Podpis odgovorne osebe in žig:

FINANČNI NAČRT
ZA LETO 2018

IZVAJALEC PROGRAMA:
ODHODKI
VRSTA ODOHODKA

PREDVIDENI ODHODKI
V EUR

Stroški dela
Zaposlitve
Avtorski honorarji
Podjemna pogodba
Študentsko delo
Prostovoljno delo
Potni stroški
prostovoljcev

zaposlenih

in

Stroški storitev skupaj
Stroški izobraževanj
Stroški pogostitve
Najem opreme
Stroški prevoza
Stroški promocije
Tiskovine
Objave v medijih
Drugi promocijski materiali
Distribucija
promocijskih
materialov
Stroški materiala in opreme
Potrošni material
Nakup osnovnih sredstev
Posredni stroški (največ do 10 %
celotne vrednosti programa)
SKUPAJ VSE

PRIHODKI
VRSTA PRIHODKA

Sredstva občine
Lastna sredstva
Sredstva EU
Sredstva proračuna RS
Sponzorstva

PREDVIDENI PRIHODKI V
EUR

Donacije
Sredstva drugih lokalnih skupnosti
Prispevki uporabnikov
Drugo
SKUPAJ

Datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe

