
LPŠ 2019:                                                         
PRIJAVA NA JR

OBR.: SPLOŠNO

polni naziv VLAGATELJA:
točen naslov:
pošta - KRAJ
davčna številka (DŠ):
matična številka (MŠ):
številka transakcijskega računa:
telefonska številka:
e-naslov:
naslov spletne strani:
odgovorna oseba - zakoniti zastopnik:

priimek in ime:
funkcija, ki jo opravlja pri VLAGATELJU:
telefonska številka:
e-naslov:

VSI (M/Ž)                                  
(do 19 let)

VSI (M/Ž)                          
(20 - 35 let)

VSI (M/Ž)                          
(nad 35 let) VSI SKUPAJ

ČL
AN

I

člani društva S PLAČANO ČLANARINO: 0

financiranje 2018 
(podatki iz ZR)

financiranje 2019 
(podatki po FP)

% DELEŽI (2019)

datum:

V poglavju "VIRI SREDSTEV" vnesite oceno finančne realizacije za leto 2018 in podatke o pričakovanih finančnih virih za leto 
2019 (zagotovljeni materialni pogoji za izvedbo programov)!
ZR = zaključni račun; FP = finančni plan
Obrazec "SPLOŠNO" opremite z datumom, imenom in priimkom osebe, ki je izpolnila vlogo ter z žigom in podpisom!
V polje "vlogo izpolnil" vpišite ime in priimek osebe, dokument lastnoročno podpišite in žigosajte!
V polje "datum" vpišite datum izpolnitve vloge!

V poglavju "ČLANSTVO" vpišite podatke o zahtevanih starostnih skupinah članov.

VI
RI

 S
RE

DS
TE

V

JAVNI: občinski proračun za ŠPORTNE PROGRAME:
JAVNI: sredstva FŠO (FUNDACIJA):
ZASEBNI: sredstva ČLANARIN:
ZASEBNI: sredstva VADNIN/ŠOLNIN/PRIJAVNIN:
ZASEBNI: sredstva POKROVITELJEV/DONATORJEV:
ZASEBNI: DRUGI VIRI (gostinska dejavnost itd.):
SKUPAJ SREDSTVA PO FINANČNEM PLANU (SKUPAJ):

vlogo izpolnil:                                                                                               
ime in priimek:                                                                                            
ŽIG in PODPIS

IZPOLNJEVANJE OBRAZCA "SPLOŠNO"
PODATKE VPISUJETE SAMO V POLJA OBARVANA Z 

V poglavjih "VLAGATELJ" in "KONTAKTNA OSEBA" vpišite zahtevane podatke o vlagatelju in osebi za kontakt.

KO
N
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KT

N
A 

O
OBČINA   MOZIRJE

OSNOVNI PODATKI O VLAGATELJU

VL
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J



LPŠ 2019:                                                           
PRIJAVA NA JR

OBR.: IZJAVA

datum:

DA NE

1.
sprejemamo pogoje, ki so navedeni v Letnem programu športa v občini Mozirje in 
v JR za sofinanciranje LPŠ za leto 2019.

2. so vse navedbe v prijavi resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.

3.
dovoljujemo predstavniku Občine Mozirje ali od nje pooblaščeni organizaciji, da 
osebne podatke o udeležencih programov, ki so posredovani ob prijavi na JR, 
obdeluje za potrebe lastnih evidenc.

4.
dovoljujemo predstavniku Občine Mozirje ali od nje pooblaščeni organizaciji, da 
osebne podatke o udeležencih programov, ki so posredovani ob prijavi na JR, 
obdeluje za potrebe lastnih evidenc.

DA NE

1.
nimamo neporavnanih zapadlih obveznosti oziroma tekočih sodnih sporov z 
Republiko Slovenijo, Občino Mozirje ali z njo povezanimi pravnimi osebami.

2.
proti nam ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi nam 
prepovedali opravljati dejavnost, ki je predmet tega razpisa.

3.
imamo status športnega društva, katerega člani plačujejo članarino in imamo 
urejeno evidenco članstva in evidenco udeležencev športnih programov.                                                                                                                                    
(velja za izvajalce zasebnega prava registrirane po Zakonu o društvih)

4.
imamo sedež oz. stalno bivališče v občini Mozirje, delujemo na območju občine 
Mozirje in izvajamo športno dejavnost pretežno za prebivalce občine Mozirje.

5.
imamo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za 
uresničitev športnih programov in področij, ki so predmet razpisa.

6.
obvezujemo se, da bomo za izvajanje športnih programov zagotovili strokovni 
kader z ustrezno športno izobrazbo in/ali usposobljenostjo.

žig in podpis zakonitega zastopnika:

IZPOLNJEVANJE POGOJEV JAVNEGA RAZPISA: Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

OBČINA MOZIRJE

naziv vlagatelja (društvo):

IZJAVA O SPREJEMANJU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV JAVNEGA RAZPISA

SPREJEMANJE POGOJEV JAVNEGA RAZPISA: S podpisom in žigom na tej izjavi potrjujemo, da:
če je pogoj izpolnjen, v prvo prazno kolono vpišite DA, v nasprotnem primeru pa v drugo NE!

V primeru SPREJEMANJA in IZPOLNJEVANJA pogojev javnega razpisa PRAVILOMA vpišete "DA"!
Obrazec "IZJAVA" mora OBVEZNO podpisati PREDSEDNIK ali ZAKONITI ZASTOPNIK vlagatelja!

če je pogoj izpolnjen, v prvo prazno kolono vpišite DA, v nasprotnem primeru pa v drugo NE!

IZJAVA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV VLAGATELJA:
Obdelava osebnih podatkov s strani Občine Mozirje je skladno z določili 6. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov 
Izjavljam, da sem seznanjen z namenom obdelave mojih osebnih podatkov, ki jih navajam v tej vlogi:

IZPOLNJEVANJE OBRAZCA "IZJAVA"



datum:

NAZIV PROGRAMA ŠPORTNA PANOGA                                programi 
ŠTEVILO

vključeni 
ŠTEVILO

 OBJEKT 
vadba

 KADER 
izobrazba

SEZNAM 
udeleženci 

celoletna vadba: do 5 let DA potrdilo seznam
celoletna vadba: 6 do 8 let DA potrdilo seznam
celoletna vadba: 9 do 11 let DA potrdilo seznam
celoletna vadba: 12 do 15 let DA potrdilo seznam
celoletna vadba: 16 do 19 let DA potrdilo seznam

NAZIV PROGRAMA ŠPORTNA PANOGA                                programi 
ŠTEVILO

vključeni 
ŠTEVILO

 OBJEKT 
vadba

 KADER 
izobrazba

SEZNAM 
udeleženci 

celoletna tekmovalna skupina: U-12/13 DA potrdilo seznam
celoletna tekmovalna skupina: U-14/15 DA potrdilo seznam
celoletna tekmovalna skupina: U-16/17 DA potrdilo seznam
celoletna tekmovalna skupina: U-18/19 DA potrdilo seznam

NAZIV PROGRAMA ŠPORTNA PANOGA                                programi 
ŠTEVILO

vključeni 
ŠTEVILO

 OBJEKT 
vadba

 KADER 
izobrazba

SEZNAM 
udeleženci 

celoletna tekmovalna skupina: člani/ce DA potrdilo seznam

NAZIV PROGRAMA ŠPORTNA PANOGA                                programi 
ŠTEVILO

vključeni 
ŠTEVILO

 OBJEKT 
vadba

 KADER 
izobrazba

SEZNAM 
udeleženci 

celoletna vadba: REKREACIJA DA potrdilo seznam
celoletna vadba: REKREACIJA DA potrdilo seznam
celoletna vadba: REKREACIJA DA potrdilo seznam

NAZIV PROGRAMA ŠPORTNA PANOGA                                programi 
ŠTEVILO

vključeni 
ŠTEVILO

 OBJEKT 
vadba

 KADER 
izobrazba

SEZNAM 
udeleženci 

celoletna vadba: STAREJŠI DA potrdilo seznam
celoletna vadba: STAREJŠI DA potrdilo seznam

PRIJAVA PROGRAMOV:
IZBOR ŠPORTNE PANOGE:

IZBOR ŠTEVILA PROGRAMOV:

PRIJAVA ŠTEVILA VKLJUČENIH:

OBVEZNE PRILOGE:

Noben udeleženec vadbe ne more biti hkrati prijavljen v dveh ali večih vadbenih skupinah istega izvajalca!

ŠPORT STAREJŠIH PRILOGE K PRIJAVI (PRI-1)

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA "OBR-1"
PODATKE VPISUJETE SAMO V POLJA OBARVANA Z ZELENO

Obrazec izpolnjujejo izvajalci CELOLETNIH športnih programov (IZKLJUČNO tekmovalne skupine)!
V razdelku "PRILOGE K PRIJAVI (PRI-1)" so zapisani vse zahtevani dokumenti, ki jih morate priložiti!

Vpišite športno panogo, ki jo trenira skupina (primer: KOŠARKA). Če programa ne prijavljate, pustite polje prazno!

V rubriki "programi ŠTEVILO" vpišite število prijavljenih programov! Praviloma se prijavlja eno (1) vadbeno skupino v vsakem 
razpisanem programu! Če programa ne prijavljate, pustite polje prazno!

V rubriki "vključeni ŠTEVILO" s številko vpišite VSE udeležence v prijavljenem programu. 

Za vsako prijavljeno vadbeno skupino CELOLETNE VADBE je potrebno POSEBEJ izpolniti obrazec "PRI-1" in ga priložiti!
POSEBNO OPOZORILO: 

ŠVOM USMERJENI - TEKMOVALNI PROGRAMI PRILOGE K PRIJAVI (PRI-1)

KAKOVOSTNI ŠPORT PRILOGE K PRIJAVI (PRI-1)

ŠPORTNA REKREACIJA PRILOGE K PRIJAVI (PRI-1)

ŠVOM PROSTOČASNO - NETEKMOVALNI PROGRAMI PRILOGE K PRIJAVI (PRI-1)

OBČINA MOZIRJE LPŠ 2019: PRIJAVA NA JR OBRAZEC: 1

naziv vlagatelja (društvo):
PRIJAVA ŠPORTNIH PROGRAMOV: DRUŠTVA



LPŠ 2019:                                              
PRIJAVA NA JR

OBRAZEC: PRI-1

ŠTEVILO 
VKLJUČENIH 

TERMIN                                            
(dan v tednu)

URA                                                            
(od - do)

SKUPAJ UR                          
(na letni ravni)

Z.Št. PRIIMEK in IME LETO ROJSTVA
OBČINA STALEGA 

BIVALIŠČA
Z.Št. PRIIMEK in IME LETO ROJSTVA

OBČINA STALEGA 
BIVALIŠČA

1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10 20

naziv vlagatelja (društvo):

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA "PRI-1"
PODATKE VPISUJETE SAMO V POLJA OBARVANA Z

IZPOLNJEN OBRAZEC "PRI-1" JE OBVEZEN ZA VSAKO PRIJAVLJENO SKUPINO POSEBEJ!
Za vsako nadaljnjo vadbeno skupino KOPIRAJTE ZAVIHEK (LIST)! To storite tako, da z desno tipko miške kliknete na zavihek "PRI-
1" (spodaj), v "meniju" izberete PREMAKNI ALI KOPIRAJ, odkljukate USTVARI KOPIJO, poiščete opcijo (PREMAKNI NA KONEC) in 
potrdite z V REDU! Ustvari se nov zavikeh (PRI-1 (2)), ki ga lahko poljubno preimenujete!

VADBENA SKUPINA:
V prvo prazno polje vpišite ime skupine, za katero izpolnjujete PRI-1 (primer: KOŠARKA; U-15); v drugo prazno polje pa vpišite 
število vključenih v to vadbeno skupino!

OBVEZNA PRILOGA: doseženi rezultati skupine!

SEZNAM VKLJUČENIH V PROGRAM

ZA PRAVILNOST PODATKOV ODGOVARJA:
VIŠINA MESEČNEGA PRISPEVKA 
NA UDELEŽENCA PROGRAMA:

PRIIMEK IN IME: 

STROKOVNI NAZIV:
OBVEZNA PRILOGA: kopija diplome!

 REZULTATI                                                                                     NASLOV SPLETNE POVEZAVE:

STROKOVNI KADER PRIIMEK IN IME TRENERJA:

OBČINA MOZIRJE

PRILOGE K PRIJAVI CELOLETNIH ŠPORTNIH PROGRAMOV 

VADBENA SKUPINA:

ŠPORTNI OBJEKT                                                        
(naziv objekta)                                                                                              

 OBDOBJE VADBE                                               
(letni čas; mesec)



1.
2.

OBVEZNE PRILOGE:
STROKOVNI KADER: obvezna priloga je kopija dokumenta, ki dokazuje izobrazbo/usposobljenost za delo v športu!
REZULTATI: obvezna priloga je uradno DOKAZILO O UVRSTITIVI EKIPE/POSAMEZNIKA v tekmovalni sezoni 2017/18 in/ali v 
letu 2018! Uradnih rezultatov ni potrebno prilagati, če navedete RELEVANTNO spletno stran (NPŠZ)!
Zahtevane OBVEZNE priloge v kateremkoli formatu (word, excel, pdf, jpg, png…) priložite k prijavi!

SEZNAM VKLJUČENIH:
v tabelo vnesite podatke o vključenih v vadbeno skupino (priimek in ime, letnica rojstva, občina stalnega bivališča).
PRISPEVEK NA UDELEŽENCA PROGRAMA:
Vpišite mesečni znesek prispevka (VADNINE), ki ga za sodelovanje v programu prispevajo udeleženci (ali njihovi starši). 
ODGOVORNA OSEBA:
Vpišite priimek in ime osebe, ki jamči za pravilnost vnesenih podatkov.

ŠPORTNI OBJEKTI:

Vpišite podatke o športnih objektih, v/na katerih vadi izbrana skupina (posebej označite, če skupina vadi na več objektih v 
različnih obdobjih leta: primer: OBDOBJE VADBE:  maj-september). Vpišite podatke še o dnevih vadbe in terminih. V stolpcu 
"SKUPAJ UR" vpišite podatek o predvideni letni uporabi objekta (v obdobju in po dnevu).
STROKOVNI KADER:
Vpišite podatke o trenerju, ki vodi skupino in o njegovi strokovni izobrazbi/usposobljenosti!
REZULTATI:
Priložite kopijo rezultatov, ki jih je skupina (posamezniki) dosegla v obdobju 2017/18 in/ali vpišite povezavo do spletnega mesta, 
kjer je rezultate skupine (posameznikov) možno preveriti (praviloma: spletna stran NPŠZ z rezultati!)!



datum:

KRITERIJ: LETA

leta neprekinjenega delovanja NE
članstvo s plačano članarino DA
število priznanih popolnih netekmovanih skupin NE
število priznanih popolnih tekmovanih skupin NE

NAZIV PRIREDITVE ŠPORTNA PANOGA prireditve 
ŠTEVILO

vključeni 
ŠTEVILO

RAVEN 
PRIREDITVE

STAROSTNA 
KATEGORIJA

DATUM 
PRIREDITVE

LOKALNE ŠPORTNE PRIREDITVE:

V predvidena polja vpišite zahtevane podatke o posamezni športni prireditvi, ki jo prijavljate. Pod "prireditve ŠTEVILO" vpišite 
"1" in pod "vključeni ŠTEVILO" predvideno število udeležencev prireditve; če prireditev prijavljate. Pod "RAVEN PRIREDITVE" 
vpišite eno od opcij: LOKALNO, OBČINSKO, DRŽAVNO! Pod "STAROSTNA KATEGORIJA" vpišite eno od opcij: ČLANI, MLADI, VSI in 
dodajte okvirni datum, ko boste prireditev izpeljali!

DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV:

Podatki o številu članov s plačano članarino! Za tradicijo bo Komisija pridobila podatke AJPES-a, število priznanih popolnih 
vadbenih skupin pa bo določila Komisjia ob zaključku JR.
Prijavi priložite potrjen seznam članstva s plačano članarino!

V razdelku "PRILOGE K PRIJAVI" so zapisani vse zahtevani dokumenti, ki jih morate priložiti!

DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV NA LOKALNEM NIVOJU PRILOGE K PRIJAVI 
IZVAJALEC DOKUMENT: POTRDILO

podatki AJPES!
seznam članov

preveri KOMISIJA!
preveri KOMISIJA!

Priložite potrjen seznam članstva ali potrdilo o številu članov s plačano članarino za 2018 (2019)!

PRIJAVA ZA IZVEDBO LOKALNIH ŠPORTNIH PRIREDITEV

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA "OBR-2"

PODATKE VPISUJETE SAMO V POLJA OBARVANA Z

Obrazec izpolnjujejo vsi, ki prijavljajo DELOVANJE športnih društev in IZVEDBO lokalnih športnih prireditev.

PRIJAVA ORGANIZIRANOSTI V ŠPORTU

OBČINA MOZIRJE LPŠ 2019: PRIJAVA NA JR OBRAZEC: 2

naziv vlagatelja (društvo):



LPŠ 2019:                                      
PRIJAVA NA JR

OBRAZEC: 3A

datum:

 % DELEŽI 
INVESTITORJEV

1. 
2. 
3.

OPCIJA 1:
OPCIJA 2:

4. 

1. 
2.

3. 

4. 

Podatki o celotni vrednosti investicije/del in o finančnem zaprtju (pokrivanju) investicije/del!
Pričakovani zaključek investicije oziroma vzdrževalnih del. Če se dela ne bodo zaključila v letu 2018, 
je potrebno to poudariti.
Kratek opis del: na kratko opišite postopke izvedbe del (kdaj začetek, kdo je/bo izvajalec, 
pričakovane pridobitve, pričakovan zaključek del).

VPIŠETE LAHKO SAMO ENO OD PONUJENIH OPCIJ
ŠVOM-usmerjeni, KŠ, VŠ
ŠVOM-prostočasno, ŠI, RE, Šsta

Vrednost objekta po mnenju predlagatelja in po uradni cenitvi GURS-a!
PODATKI O INVESTICIJI IN/ALI VZDRŽEVALNIH DELIH, ki jih prijavljate na JR:

Polni naziv (poimenovanje) investicije ozirama vzdrževalnih del!

Pod "namen vadbe" vpišite, kateri športni programi se na objektu pretežno izvajajo: 

PREDVIDENA SREDSTVA DRUGIH (v €):

DATUM ZAKLJUČKA DEL:
OPIS NAČRTOVANIH INVESTICIJSKO-VZDRŽEVALNIH DEL:

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA "OBR-3A":
PODATKE VNAŠATE SAMO V POLJA OBARVANA Z 

Obrazec izpolnjujejo izvajalci, ki kandidirajo z INVESTICIJSKIMI VZDRŽEVALNIMI DELI na športnih objektih.
 OSNOVNI PODATKI O ŠPORTNEM OBJEKTU (ki je predmet prijave na JR):
V polja vpišite zahtevane podatke:

Ime (naziv) in naslov športnega objekta!
Lastništvo in izvajanje nalog upravljavca.

PREDVIDENA LASTNA SREDSTVA (v €):

NAMEN VADBE (za katere športne programe se 
pretežno uporablja objekt):

VREDNOST OBJEKTA (po predlagatelju):

VREDNOST OBJEKTA (po GURS-u):

PODATKI O INVESTICIJI/VZDRŽEVALNIH DELIH (OB PRIJAVI)

POLNI NAZIV INVESTICIJE/DEL:

PREDVIDENA VREDNOST (v €):

PRIČAKOVANA SREDSTVA PO JR (v €):

NASLOV (kjer se objekt nahaja):

LASTNIŠTVO (kdo je lastnih objekta):

UPRAVLJANJE (kdo upravlja objekt):

OBČINA MOZIRJE

naziv vlagatelja (društvo):
PRIJAVA INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL NA ŠPORTNIH OBJEKTIH

OSNOVNI PODATKI O ŠPORTNEM OBJEKTU

ŠPORTNI OBJEKT (polni naziv objekta):



LPŠ 2019:                                      
PRIJAVA NA JR

OBRAZEC: OBR-3B

datum:

 % DELEŽI STROŠKOV

1. 
2. 
3.

OPCIJA 1:
OPCIJA 2:

1. 

ŠVOM-prostočasno, ŠI, RE, Šsta

PODATKI O VIŠINI OBRATOVALNIH STROŠKIH NA OBJEKTU V LETU 2018:
Vpišite podatke o višini obratovalnih stroškov po skupinah (skupna višina se izračuna avtomatsko) in 
priložite kopije računov (ali bančni izpis plačanih računov).

V polja vpišite zahtevane podatke:
Ime (naziv) in naslov športnega objekta!
Lastništvo in izvajanje nalog upravljavca.
Pod "namen vadbe" vpišite, kateri športni programi se na objektu pretežno izvajajo: 
VPIŠETE LAHKO SAMO ENO OD PONUJENIH OPCIJ

ŠVOM-usmerjeni, KŠ, VŠ

 OSNOVNI PODATKI O ŠPORTNEM OBJEKTU (za prijavo na JR):

NAMEN VADBE (za katere športne programe se 
pretežno uporablja objekt):

PODATKI O VIŠINI OBRATOVALNIH STROŠKOV (V LETU 2018)

SKUPNA VIŠINA OBRATOVALNIH STROŠKOV (po priloženih računih):

STROŠKI ELEKTRIČNE ENERGIJE (v €):

STROŠKI KOMUNALNIH STORITEV (v €) voda, kanalščina, odvoz komunalnih odpadkov:

STROŠKI OGREVANJA ZGRADBE (v €) energenti (kurilno olje, les, plin…):

STROŠKI VZDRŽEVANJA TRAVNATIH POVRŠIN (v €) gorivo:

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA "OBR-3B":
PODATKE VNAŠATE SAMO V POLJA OBARVANA Z 

Obrazec izpolnjujejo izvajalci, ki upravljajo s športnimi objekti, kjer se izvajajo športni programi po LPŠ.

NASLOV (kjer se objekt nahaja):

LASTNIŠTVO (kdo je lastnih objekta):

UPRAVLJANJE (kdo upravlja objekt):

OBČINA MOZIRJE

naziv vlagatelja (društvo):
PRIJAVA SOFINANCIRANJA OBRATOVALNIH STROŠKOV ŠPORTNIH OBJEKTOV

OSNOVNI PODATKI O ŠPORTNEM OBJEKTU

ŠPORTNI OBJEKT (polni naziv objekta):



LPŠ 2019:                                      
PRIJAVA NA JR

RAZPISNI 
OBRAZCI

DRUŠTVO
cesta 10
3330 Mozirje

OBČINA MOZIRJE

IZPOLNJEVANJE OBRAZCA "IZJAVA"
V primeru SPREJEMANJA in IZPOLNJEVANJA pogojev javnega razpisa PRAVILOMA vpišete "DA"!
Obrazec "IZJAVA" mora OBVEZNO podpisati PREDSEDNIK ali ZAKONITI ZASTOPNIK vlagatelja!

V poglavju "VIRI SREDSTEV" vnesite oceno finančne realizacije za leto 2018 in podatke o pričakovanih finančnih virih za leto 
2019 (zagotovljeni materialni pogoji za izvedbo programov)!

NASLOV NA OVOJNICI (PRIMER)

"JAVNI RAZPIS - ŠPORT 2019: NE ODPIRAJ!"

V polje "vlogo izpolnil" vpišite ime in priimek osebe, dokument lastnoročno podpišite in žigosajte!
V polje "datum" vpišite datum izpolnitve vloge!

s pripisom: "JAVNI RAZPIS - ŠPORT 2019: NE ODPIRAJ!"

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE
PODATKE VPISUJETE SAMO V POLJA OBARVANA

Izpolnjena obrazca "SPLOŠNO" in "IZJAVA" natisnite, podpišite in žigosajte ter jo v tiskani obliki s PRIPOROČENO poštno pošiljko 
v roku za oddajo pošljite na naslov:

OBČINA MOZIRJE, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA "SPLOŠNO"
V poglavjih "VLAGATELJ" in "KONTAKTNA OSEBA" vpišite zahtevane podatke o vlagatelju in osebi za kontakt.
V poglavju "ČLANSTVO" vpišite podatke o zahtevanih starostnih skupinah članov.

ZR = zaključni račun; FP = finančni plan
Obrazec "SPLOŠNO" opremite z datumom, imenom in priimkom osebe, ki je izpolnila vlogo ter z žigom in podpisom!

leva zgornja stran ovojnice (kuverte): izpisan polni naziv in naslov prijavitelja; desna spodnja stran: izpisan naslov prejemnika (s pripisom)

OBČINA MOZIRJE
Šmihelska cesta 2

3330 MOZIRJE



PRIJAVA PROGRAMOV:
IZBOR ŠPORTNE PANOGE:

IZBOR ŠTEVILA PROGRAMOV:

PRIJAVA ŠTEVILA VKLJUČENIH:

OBVEZNE PRILOGE:

REZULTATI: obvezna priloga je uradno DOKAZILO O UVRSTITIVI EKIPE/POSAMEZNIKA v tekmovalni sezoni 2017/18 in/ali v letu 
2018! Uradnih rezultatov ni potrebno prilagati, če navedete RELEVANTNO spletno stran (NPŠZ)!

Zahtevane OBVEZNE priloge v kateremkoli formatu (word, excel, pdf, jpg, png…) priložite k prijavi!

v tabelo vnesite podatke o vključenih v vadbeno skupino (priimek in ime, letnica rojstva, občina stalnega bivališča).
PRISPEVEK NA UDELEŽENCA PROGRAMA:
Vpišite mesečni znesek prispevka (VADNINE), ki ga za sodelovanje v programu prispevajo udeleženci (ali njihovi starši). 
ODGOVORNA OSEBA:
Vpišite priimek in ime osebe, ki jamči za pravilnost vnesenih podatkov.

OBVEZNE PRILOGE:

STROKOVNI KADER:
Vpišite podatke o trenerju, ki vodi skupino in o njegovi strokovni izobrazbi/usposobljenosti!
REZULTATI:

STROKOVNI KADER: obvezna priloga je kopija dokumenta, ki dokazuje izobrazbo/usposobljenost za delo v športu!

SEZNAM VKLJUČENIH:

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA "PRI-1"
IZPOLNJEN OBRAZEC "PRI-1" JE OBVEZEN ZA VSAKO PRIJAVLJENO VADBENO SKUPINO 

Za vsako nadaljnjo vadbeno skupino KOPIRAJTE ZAVIHEK (LIST)! 

VADBENA SKUPINA:
V prvo prazno polje vpišite ime skupine, za katero izpolnjujete PRI-1 (primer: KOŠARKA; U-15); v drugo prazno polje pa vpišite 
število vključenih v to vadbeno skupino!

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA "OBR-1"

Obrazec izpolnjujejo izvajalci CELOLETNIH športnih programov (IZKLJUČNO tekmovalne skupine)!
V razdelku "PRILOGE K PRIJAVI (PRI-1)" so zapisani vse zahtevani dokumenti, ki jih morate priložiti!

Vpišite športno panogo, ki jo trenira skupina (primer: KOŠARKA). Če programa ne prijavljate, pustite polje prazno!

V rubriki "programi ŠTEVILO" vpišite število prijavljenih programov! Praviloma se prijavlja eno (1) vadbeno skupino v vsakem 
razpisanem programu! Če programa ne prijavljate, pustite polje prazno!

V rubriki "vključeni ŠTEVILO" s številko vpišite VSE udeležence v prijavljenem programu. 

Za vsako prijavljeno vadbeno skupino CELOLETNE VADBE je potrebno POSEBEJ izpolniti obrazec "PRI-1" in ga priložiti!
POSEBNO OPOZORILO: 

Noben udeleženec vadbe ne more biti hkrati prijavljen v dveh ali večih vadbenih skupinah istega izvajalca!

Priložite kopijo rezultatov, ki jih je skupina (posamezniki) dosegla v obdobju 2017/18 in/ali vpišite povezavo do spletnega mesta, 
kjer je rezultate skupine (posameznikov) možno preveriti (praviloma: spletna stran NPŠZ z rezultati!)!

ŠPORTNI OBJEKTI:
Vpišite podatke o športnih objektih, v/na katerih vadi izbrana skupina (posebej označite, če skupina vadi na več objektih v 
različnih obdobjih leta: primer: OBDOBJE VADBE:  maj-september). Vpišite podatke še o dnevih vadbe in terminih. V stolpcu 
"SKUPAJ UR" vpišite podatek o predvideni letni uporabi objekta (v obdobju in po dnevu).



1. 
2. 
3.

OPCIJA 1:
OPCIJA 2:

4. 

1. 
2.

3. 

4. 

1. 
2. 
3.

OPCIJA 1:
OPCIJA 2:

1. Vpišite podatke o višini obratovalnih stroškov po skupinah (skupna višina se izračuna avtomatsko) in priložite 
kopije računov (ali bančni izpis plačanih računov).

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA "OBR-3B":

Obrazec izpolnjujejo izvajalci, ki upravljajo s športnimi objekti, kjer se izvajajo športni programi po LPŠ.
 OSNOVNI PODATKI O ŠPORTNEM OBJEKTU (za prijavo na JR):
V polja vpišite zahtevane podatke:

Ime (naziv) in naslov športnega objekta!
Lastništvo in izvajanje nalog upravljavca.
Pod "namen vadbe" vpišite, kateri športni programi se na objektu pretežno izvajajo: 
VPIŠETE LAHKO SAMO ENO OD PONUJENIH OPCIJ

ŠVOM-usmerjeni, KŠ, VŠ
ŠVOM-prostočasno, ŠI, RE, Šsta

PODATKI O VIŠINI OBRATOVALNIH STROŠKIH NA OBJEKTU V LETU 2017:

Kratek opis del: na kratko opišite postopke izvedbe del (kdaj začetek, kdo je/bo izvajalec, pričakovane pridobitve, 
pričakovan zaključek del).

Ime (naziv) in naslov športnega objekta!
Lastništvo in izvajanje nalog upravljavca.
Pod "namen vadbe" vpišite, kateri športni programi se na objektu pretežno izvajajo: 
VPIŠETE LAHKO SAMO ENO OD PONUJENIH OPCIJ

ŠVOM-usmerjeni, KŠ, VŠ
ŠVOM-prostočasno, ŠI, RE, Šsta

Vrednost objekta po mnenju predlagatelja in po uradni cenitvi GURS-a!
PODATKI O INVESTICIJI IN/ALI VZDRŽEVALNIH DELIH, ki jih prijavljate na JR:

Polni naziv (poimenovanje) investicije ozirama vzdrževalnih del!
Podatki o celotni vrednosti investicije/del in o finančnem zaprtju (pokrivanju) investicije/del!
Pričakovani zaključek investicije oziroma vzdrževalnih del. Če se dela ne bodo zaključila v letu 2018, je potrebno to 
poudariti.

V polja vpišite zahtevane podatke:

DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV:
Podatki o številu članov s plačano članarino! Za tradicijo bo Komisija pridobila podatke AJPES-a, število priznanih popolnih 
vadbenih skupin pa bo določila Komisjia ob zaključku JR.
Prijavi priložite potrjen seznam članstva s plačano članarino!
LOKALNE ŠPORTNE PRIREDITVE:
V predvidena polja vpišite zahtevane podatke o posamezni športni prireditvi, ki jo prijavljate. Pod "prireditve ŠTEVILO" vpišite 
"1" in pod "vključeni ŠTEVILO" predvideno število udeležencev prireditve; če prireditev prijavljate. Pod "RAVEN PRIREDITVE" 
vpišite eno od opcij: LOKALNO, OBČINSKO, DRŽAVNO! Pod "STAROSTNA KATEGORIJA" vpišite eno od opcij: ČLANI, MLADI, VSI 
in dodajte okvirni datum, ko boste prireditev izpeljali!

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA "OBR-3A":

Obrazec izpolnjujejo izvajalci, ki kandidirajo z INVESTICIJSKIMI VZDRŽEVALNIMI DELI na športnih objektih.
 OSNOVNI PODATKI O ŠPORTNEM OBJEKTU (ki je predmet prijave na JR):

V razdelku "PRILOGE K PRIJAVI" so zapisani vse zahtevani dokumenti, ki jih morate priložiti!

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA "OBR-2"

Obrazec izpolnjujejo vsi, ki prijavljajo DELOVANJE športnih društev in IZVEDBO lokalnih športnih prireditev.
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