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Številka: 671-38/2021 11 

 

Obrazec 1: OSNOVNI PODATKI O PRIJAVITELJU 

 

1 PRIJAVITELJ 

PRIJAVITELJ (polni naziv):  

PRIJAVITELJ (skrajšani naziv):  

NASLOV (ulica, hišna številka, poštna 
številka, pošta): 

 

TELEFON:  

E-NASLOV:  

DAVČNA ŠTEVILKA:  

MATIČNA ŠTEVILKA:  

TRR (številka, banka):  

 

2 PRAVNO-ORGANIZACIJSKA OBLIKA 
(označite v kvadratku s križcem) 

 

☐ DRUŠTVO/KLUB 

☐ ZDRUŽENJE 

☐ ZAVOD 

 

3 ZAKONITI ZASTOPNIK 
 

IME IN PRIIMEK:  

TELEFON:  

E-NASLOV:  

 
 
 
 
 

 
 

OBČINA TRBOVLJE 

Mestni trg 4,  1420 TRBOVLJE 
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4 ODLOČBA O DELOVANJU V JAVNEM INTERESU 
 
Prijavitelj ima na dan 1. 1. 2022 veljavno odločbo s strani pristojnega ministrstva s področja športa, da 
deluje v javnem interesu. 
(označite v kvadratku s križcem) 

 

☐ NE 

☐ DA 

*Status delovanja v javnem interesu preveri občinski upravni organ ali pooblaščeni javni zavod v evidenci AJPES (Evidenca 

nevladnih organizacij v javnem interesu).  

 
 
5 OBVEZNE PRILOGE 
 
Obvezne priloge tega obrazca so: 

- fotokopija odločbe o vpisu v register društev in fotokopija statuta društva (samo prijavitelji, ki 

se prvič prijavljajo na javni razpis); 

- dokumenti, iz katerih je razvidno, da ima društvo veljavno izvoljene in imenovane vse organe 

(podpisan in žigosan zapisnik, sklep itd.); 

- fotokopija seznama članov društva s plačano članarino za leto 2021; 

- podatek o vrsti in številu vadbenih enot, ki jih organizacija uporablja, vzdržuje in je njihov 

lastnik – Obrazec št. 10. 

 

 

Podpis zakonitega zastopnika: ________________________________________ 

Kraj in datum: ________________  

                                                                                       Žig: 
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Obrazec 2a: IZJAVA 

 
Spodaj podpisani zakoniti zastopnik (ime in priimek)  _______________________________________, 
ki zastopam društvo/združenje/klub/zavod _____________________________________________  

 
 

IZJAVLJAM, da: 
 

- v imenu prijavitelja sprejemam pogoje, navedene v Javnem razpisu za sofinanciranje letnih 
programov športa v občini Trbovlje v letu 2022 in Letnem programu športa v Občini Trbovlje 
za leto 2022; 
 

- so vse navedbe v prijavi resnične in ustrezajo dejanskemu stanju, za kar v imenu prijavitelja 
prevzemam materialno in kazensko odgovornost; 

 
- v imenu prijavitelja in v primeru izbora ter sklenitve pogodbe po tem javnem razpisu, 

dovoljujem predstavniku občine ali od nje pooblaščeni organizaciji (osebi), da lahko ves čas 
trajanja pogodbe na različne načine preverja resničnost podatkov; 
 

- imamo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje in javnih zavodov, kjer je 
(so)ustanoviteljica Občina Trbovlje; 

 
- imamo izdelan finančni načrt, iz katerega je razviden vir prihodkov in odhodkov za izvedbo 

programov. 
 
 

 

Osebni podatki povezani s prijavo na javni razpis so potrebni za delo strokovne komisije za namen 

izvedbe Javnega razpisa za sofinanciranje letnih programov športa v občini Trbovlje v letu 2022. 

Pridobljeni podatki se bodo shranjevali v zadevi, št. 671-38/2021 skladno s predpisi, ki urejajo 

upravno poslovanje in upravljanje z dokumentarnim gradivom. 

 

Občina Trbovlje in pooblaščeni javni zavod bosta hranila in varovala osebne podatke na primeren 

način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. 

 

 
 
 
Podpis zakonitega zastopnika: ________________________________________ 

Kraj in datum: ________________  

                                                                                       Žig:  
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Obrazec 2b: IZJAVA 

 
Spodaj podpisani zakoniti zastopnik društva/združenja/kluba/zavoda izjavljam, da po potrebi in za 
potrebe Javnega razpisa za sofinanciranje letnih programov športa v občini Trbovlje v letu 2022, 
dovoljujem Občini Trbovlje in pooblaščenemu javnemu zavodu vpogled v uradne evidence.   
 

Društvo/združenje/klub/zavod: _______________________________________________________ 

Podpis zakonitega zastopnika: _________________________________________________________ 

 

Kraj in datum: ________________  

                                                                                       Žig:  
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Obrazec 3a: FINANČNI NAČRT 2022 

1 PRIHODKI (predvidena sredstva v letu 2022) v EUR 

1.1 PRIHODKI OBČINSKEGA PRORAČUNA  

prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok  

prostočasna vzgoja šoloobveznih otrok in športna rekreacija  

prostočasna športna vzgoja mladine in študentov  

športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport 

 

kakovostni in vrhunski šport mladih  

kakovostni in vrhunski šport  

šport invalidov  

izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v 
športu 

 

športna rekreacija (do 65 let, nad 65 let)  

vzdrževanje objektov in materialni stroški  

športne prireditve in promocija športa  

1.2 DRUGI PRIHODKI JAVNEGA ZNAČAJA  

prihodki državnega proračuna  

prihodki Fundacije za šport  

drugo  

1.3 ČLANARINE IN VADNINE  

članarine  

vadnine  

1.4 SREDSTVA POKROVITELJEV IN DONATORJEV  

sponzorska sredstva  

donatorska sredstva  

1.5 DRUGO  

drugo (pripiši):   

SKUPAJ PRIHODKI  

2 ODHODKI (predvidena poraba sredstev v letu 2022) v EUR 

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

 

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

 

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

 

sodniški stroški in stroški drugih uradnih oseb na tekmovanjih  

prevozi na tekmovanja (in treninge)  

stroški usposabljanja in izpopolnjevanja v športu  

stroški izvedbe športnih in rekreativnih prireditev  

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

 

drugo (pripiši):   

SKUPAJ ODHODKI  
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Obrazec 3b: VSEBINA PROGRAMA – 2022 

Opišite oziroma predstavite program v letu 2022: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opredelite osnovne namene in cilje programa v letu 2022: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
SPLOŠNA NAVODILA: 

- za lažje izpolnjevanje razpisne dokumentacije si lahko pomagate s sprejetim Letnim 
programom športa v občini Trbovlje za leto 2022, ki je objavljen na spletni strani Občine 
Trbovlje; 

- vsak udeleženec je lahko vključen le v en program (v kolikor bodo udeleženci vpisani v 
napačno tabelo oziroma bodo vpisani v več kot en program, jih ne bomo razporejali v 
ustrezne tabele oziroma jih ne bomo upoštevali); 

- vsako skupino znotraj posameznega programa je potrebno priglasiti posebej; 
- tabele, ki je ne izpolnjujete, prečrtajte; 
- izpolnjene obrazce je na koncu potrebno natisniti, žigosati in podpisati (zakoniti zastopnik). 
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Obrazec 4: PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE – 2022 
 

4.1 PROMOCIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI 

Promocijski športni programi so: Mali sonček, Ciciban planinec, Zlati sonček, Naučimo se plavat, Krpan 

in Mladi planinec. V programih se vrednoti materialni strošek programa na udeleženca. Sredstva iz 

Letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ) se namenjajo za promocijske programe le v primeru, če 

se programi ne izvajajo v okviru obveznega učnega procesa (kurikuluma) in/ali niso financirani s strani 

MIZŠ (Zavoda za šport RS). 

 
Naziv promocijskega programa: ________________________________________________________ 
(na črto zapišite naziv promocijskega programa – npr. Mali sonček) 
 

PROMOCIJSKI PROGRAMI 
PREDŠOLSKI 

(do 6 let) 
ŠOLOOBVEZNI 

(do 15 let) 

PROMOCIJSKI 
ŠPORTNI PROGRAMI 

število udeležencev 
programa 

  

OTROCI S POSEBNIMI 
POTREBAMI 

število udeležencev 
programa 

  

(v tabelo vpišite število udeležencev programa, ki ste ga navedli v nazivu) 
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4.2 ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA 

Šolska športna tekmovanja se izvajajo izključno v vzgojno-izobraževalnih zavodih in predstavljajo 

udeležbo šolskih športnih ekip na organiziranih tekmovanjih v razpisanih športnih panogah od lokalne 

do državne ravni. S sredstvi občine (LPŠ) se sofinancirajo materialni stroški na skupino, glede na število 

točkovanih udeležencev. Pri individualnih šolskih športnih tekmovanjih je vsak udeleženec vreden 1 

točko. 

 
 

ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA 
ŠOLOOBVEZNI 

(do 15 let) 
MLADINA 
(do 19 let) 

število udeležencev   
število tekmovanj   

(v tabelo vpišite število udeležencev šolskega športnega programa in število posameznih tekmovanj) 
 
 
 

VRSTA TEKMOVANJA NAZIV TEKMOVANJA ŠTEVILO UDELEŽENCEV 
občinsko   
področno   
regijsko   
državno   

(v tabelo vpišite, glede na vrsto tekmovanja, naziv tekmovanja in število udeležencev na izbranem tekmovanju) 
 

 
Opis programa posameznega tekmovanja: 
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4.3 CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI 

Obstoječi celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine potekajo najmanj 30 

tednov v letu oziroma 60 ur letno. Če programe izvajajo zavodi vzgoje in izobraževanja, se ovrednoti le 

strokovni kader. 

 

OBSEG DEJAVNOSTI 
PREDŠOLSKI 

(do 6 let) 
ŠOLOOBVEZNI 

(do 15 let) 
število udeležencev   
število ur vadbe/tedensko   
število tednov   

(v tabelo vpišite podatke o številu udeležencev, številu ur vadbe in številu tednov za obstoječi športni program) 
 
 

SEZNAM UDELEŽENCEV PROGRAMA 

Zap. št. Priimek in ime Leto rojstva Občina bivanja 

    

    

    

    

    

    

    

    
*OPOMBA: udeležence vpišite po abecednem vrstnem redu (ločeno za vsako vadbeno skupino). 

 
 
 

 

OBSEG DEJAVNOSTI: 
OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI (PP) 

PREDŠOLSKI PP 
(do 6 let) 

ŠOLOOBVEZNI 
PP (do 15 let) 

MLADINA PP 
(do 19 let) 

število udeležencev    
število ur vadbe/tedensko    
število tednov    

(v tabelo vpišite podatke o številu udeležencev-otrok s posebnimi potrebami, številu ur vadbe in številu tednov za obstoječi 
športni program) 

 
 

SEZNAM UDELEŽENCEV PROGRAMA 

Zap. št. Priimek in ime Leto rojstva Občina bivanja 

    

    

    

    

    

    

    

    
*OPOMBA: udeležence vpišite po abecednem vrstnem redu (ločeno za vsako vadbeno skupino). 
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KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV 

USPOSOBLJENOST/IZOBRAZBA 1. stopnja - vaditelj 2. stopnja - trener 
diplomant športne 

smeri 
število strokovnih delavcev    

(v tabelo vpišite število strokovnih delavcev glede na usposobljenost oziroma stopnjo izobrazbe) 

 

  

SEZNAM STROKOVNIH DELAVCEV 
Zap. št. Priimek in ime Izobrazba  Dokazilo o strokovni usposobljenosti 

   Priloga št.: _____ 

   Priloga št.: _____ 

   Priloga št.: _____ 

   Priloga št.: _____ 

   Priloga št.: _____ 
*OPOMBA 1: strokovne delavce vpišite po abecednem vrstnem redu. 

*OPOMBA 2: Razpisni dokumentaciji priložite dokazilo o strokovni usposobljenosti posameznega strokovnega 

delavca (npr. licenca, diploma). Dokazilo naj bo ustrezno označeno, npr. Priloga št. 1. 
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4.4 OBČASNI PROGRAMI 

Občasni programi praviloma predstavljajo športne dejavnosti v skrajšanem obsegu (npr. tečaj, projekt), 

ki jih ponujajo različni izvajalci. Če programe izvajajo vzgojno-izobraževalni zavodi, se ovrednoti le 

strokovni kader. 

 

OBSEG DEJAVNOSTI: v času počitnic in 
pouka prostih dni 

PREDŠOLSKI 
(do 6 let) 

ŠOLOOBVEZNI 
(do 15 let) 

število udeležencev   
število ur programa   
vsebina programa   

(v tabelo vpišite število udeležencev občasnega programa v času počitnic in pouka prostih dni, število ur programa in 

vsebino programa) 

*OPOMBA: v kolikor želite prijaviti več občasnih programov, tabelo kopirajte. 
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Obrazec 5: ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V 

KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT – 2022 

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport predstavlja tekmovalne 

programe za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja vrhunskih športnih 

rezultatov. Programi vključujejo načrtno skrb za mlade športnike, zato morajo izvajalci izpolnjevati 

prostorske, kadrovske in druge zahteve nacionalnih panožnih športnih zvez. 

Sofinancirajo se samo programi, ki vključujejo registrirane športnike pri nacionalni panožni športni 

zvezi od dopolnjenega 12. leta starosti. 

 

KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV 

USPOSOBLJENOST/IZOBRAZBA 1. stopnja - vaditelj 2. stopnja - trener 
diplomant športne 

smeri 
število strokovnih delavcev    

(v tabelo vpišite število strokovnih delavcev v okviru kakovostnega in vrhunskega športa otrok in mladine, glede na njihovo 

usposobljenost oziroma stopnjo izobrazbe) 

 

SEZNAM STROKOVNIH DELAVCEV 
Zap. št. Priimek in ime Izobrazba  Dokazilo o strokovni usposobljenosti 

   Priloga št.: _____ 

   Priloga št.: _____ 

   Priloga št.: _____ 

   Priloga št.: _____ 

   Priloga št.: _____ 
*OPOMBA 1: strokovne delavce vpišite po abecednem vrstnem redu. 

*OPOMBA 2: Razpisni dokumentaciji priložite dokazilo o strokovni usposobljenosti posameznega strokovnega 

delavca (npr. licenca, diploma). Dokazilo naj bo ustrezno označeno, npr. Priloga št. 5. 

 

 

ŠTEVILO REGISTRIRANIH TEKMOVALCEV PRI NACIONALNI PANOŽNI ŠPORTNI ZVEZI 
Registracija Število tekmovalcev 

od 12. leta do 15. leta  

od 16. do 17. leta  

od 18. do 20. leta  

nad 20 let (člani/ice)  

Skupno število tekmovalcev  
(V tabelo vpišite število tekmovalcev, ki so registrirani pri nacionalni panožni športni zvezi glede na njihova leta. Na koncu 

tabele vpišite še skupno število vseh tekmovalcev oziroma seštevek vpisanih tekmovalcev.) 

 

*OBVEZNA PRILOGA: Razpisni dokumentaciji je treba priložiti potrjen seznam registriranih tekmovalcev s strani 

nacionalne panožne športne zveze za sezono 2021/2022 ali za leto 2022. Število tekmovalcev navedenih na 

seznamu se mora ujemati s številkami, ki jih boste vpisali v zgornjo tabelo Število registriranih tekmovalcev pri 

nacionalni panožni športni zvezi. Seznam naj bo ustrezno označen - Priloga št.: ____________ (vpišite številko priloge). 
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ŠTEVILO KLUBOV/DRUŠTEV/ZVEZ VKLJUČENIH V NACIONALNO PANOŽNO ŠPORTNO 
ZVEZO 

Število klubov/društev/zvez  
(v tabelo vpišite število klubov/društev/zvez, vključenih v nacionalno panožno športno zvezo) 

 

ŠTEVILO ŠPORTNIKOV V VADBENI SKUPINI 
Panoga 12 do 13 let 14 do 15 let 16 do 17 let 18 do 20 let nad 20 let 

nogomet      

rokomet      

košarka      

karate      

šah      

tenis      

atletika      

strelstvo      

ostale individualne 
panoge 

     

ostale kolektivne 
panoge 

     

(v tabelo vpišite število športnikov v vadbeni skupini glede na starost in panogo vadbene skupine) 

 

SEZNAM ŠPORTNIKOV V VADBENI SKUPINI 12 DO 13 LET  
Zap. št. Priimek  Ime Letnica rojstva 

    

    

    

    

    
*OPOMBA: športnike vpišite po abecednem vrstnem redu ter v tabeli po potrebi dodajte vrstice. 

 

SEZNAM ŠPORTNIKOV V VADBENI SKUPINI 14 DO 15 LET  
Zap. št. Priimek  Ime Letnica rojstva 

    

    

    

    

    
*OPOMBA: športnike vpišite po abecednem vrstnem redu ter v tabeli po potrebi dodajte vrstice. 

 

SEZNAM ŠPORTNIKOV V VADBENI SKUPINI 16 DO 17 LET  
Zap. št. Priimek  Ime Letnica rojstva 

    

    

    

    

    
*OPOMBA: športnike vpišite po abecednem vrstnem redu ter v tabeli po potrebi dodajte vrstice. 
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SEZNAM ŠPORTNIKOV V VADBENI SKUPINI 18 DO 20 LET  
Zap. št. Priimek  Ime Letnica rojstva 

    

    

    

    

    
*OPOMBA: športnike vpišite po abecednem vrstnem redu ter v tabeli po potrebi dodajte vrstice. 

 

SEZNAM ŠPORTNIKOV V VADBENI SKUPINI NAD 20 LET  
Zap. št. Priimek  Ime Letnica rojstva 

    

    

    

    

    
*OPOMBA: športnike vpišite po abecednem vrstnem redu ter v tabeli po potrebi dodajte vrstice. 

 

Obseg programa določa optimalno število ur za izvedbo programa po posameznih starostnih 

kategorijah, pri čemer ena ura predstavlja 45 minut. 

 

OBSEG PROGRAMA 
Starostna kategorija 12 do 13 let 14 do 15 let 16 do 17 let 18 do 20 let nad 20 let 

obseg programa      
(v tabelo vpišite obseg programa po posameznih starostnih kategorijah) 

 

USPEŠNOST ŠPORTNE PANOGE 

Kategorizacija Število  

mladinski razred  

državni razred  

perspektivni razred  

mednarodni razred  

svetovni razred  

olimpijski razred  
(Kategorizacija športnikov po veljavnih kriterijih za kategorizacijo športnikov v RS. V tabelo vpišite podatke zadnje 

kategorizacije, ki je bila objavljena v času razpisa.) 

 

*OBVEZNA PRILOGA: Razpisni dokumentaciji je treba priložiti seznam kategoriziranih športnikov s strani 

Olimpijskega komiteja Slovenije. Seznam naj bo ustrezno označen - Priloga št.: ____________ (vpišite številko priloge).  
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Obrazec 6: ŠPORT INVALIDOV – 2022 

Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, 

resocializacije, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. 

 

 Zaprt objekt Odprt objekt 

Število vključenih invalidov   
(V tabelo vpišite število invalidov vključenih v programe glede na vrsto objekta. Število mora biti skladno s spodnjim seznamom.) 

 

SEZNAM ČLANOV VKLJUČENIH V ŠPORT INVALIDOV – ZAPRT OBJEKT 
Zap. št. Priimek  Ime Občina bivanja 

    

    

    

    

    
*OPOMBA: člane vpišite po abecednem vrstnem redu ter v tabeli po potrebi dodajte vrstice. 

 

SEZNAM ČLANOV VKLJUČENIH V ŠPORT INVALIDOV – ODPRT OBJEKT 
Zap. št. Priimek  Ime Občina bivanja 

    

    

    

    

    
*OPOMBA: člane vpišite po abecednem vrstnem redu ter v tabeli po potrebi dodajte vrstice. 
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Obrazec 7: ŠPORTNA REKREACIJA IN ŠPORT STAREJŠIH – 2022 

 

7.1 ŠPORTNA REKREACIJA IN ŠPORT STAREJŠIH 
 

Športna rekreacija so različne pojavne oblike športno gibalne dejavnosti s ciljem ohranjanja zdravja, 

dobrega počutja in vitalnosti, druženja, tekmovanja in zabave. 

 

 Zaprt objekt Odprt objekt 

Število vključenih (športna rekreacija članov in članic)   

Število vključenih (socialno in zdravstveno ogroženi 

ter starejši od 65 let – šport starejših) 
  

(V tabelo vpišite število vključenih glede na vrsto objekta. Število mora biti skladno s spodnjim seznamom.) 

 

SEZNAM ČLANOV VKLJUČENIH V ŠPORTNO REKREACIJO – ZAPRT OBJEKT 
Zap. št. Priimek  Ime Občina bivanja 

    

    

    

    

    
*OPOMBA: člane vpišite po abecednem vrstnem redu ter v tabeli po potrebi dodajte vrstice. 

 

SEZNAM ČLANOV VKLJUČENIH V ŠPORTNO REKREACIJO – ODPRT OBJEKT 
Zap. št. Priimek  Ime Občina bivanja 

    

    

    

    

    
*OPOMBA: člane vpišite po abecednem vrstnem redu ter v tabeli po potrebi dodajte vrstice. 

 

Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad 65. letom starosti. 

 

SEZNAM ČLANOV VKLJUČENIH V ŠPORT STAREJŠIH – ZAPRT OBJEKT 
Zap. št. Priimek  Ime Občina bivanja 

    

    

    

    
*OPOMBA: člane vpišite po abecednem vrstnem redu ter v tabeli po potrebi dodajte vrstice. 

 

SEZNAM ČLANOV VKLJUČENIH V ŠPORT STAREJŠIH – ODPRT OBJEKT 
Zap. št. Priimek  Ime Občina bivanja 

    

    

    

    
*OPOMBA: člane vpišite po abecednem vrstnem redu ter v tabeli po potrebi dodajte vrstice.  
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Obrazec 8: IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE 

STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU – 2022 

Sofinancirajo se programi usposabljanja in izpopolnjevanja, ki se izvajajo v nacionalni panožni športni 

zvezi po veljavnih programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja, ki so verificirani pri Strokovnem 

svetu RS za šport in/ali pri strokovnih organih nacionalne panožne športne zveze. 

 
izpopolnjevanje 

licenciranje 
usposabljanje 

1. stopnja - vaditelj 
usposabljanje 

2. stopnja - trener 
Število udeležencev    

(V tabelo vpišite število udeležencev programov usposabljanja in izpopolnjevanja. Število mora biti skladno s spodnjim seznamom.) 

SEZNAM UDELEŽENCEV  
Zap. št. Priimek in ime Dosedanja stopnja 

usposobljenosti 
Načrtovana stopnja 

usposobljenosti 

    

    

    

    

    
*OPOMBA 1: udeležence vpišite po abecednem vrstnem redu. 
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Obrazec 9: ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA –  2022 

Športne prireditve so organizirana športna srečanja in tekmovanja. Udeležba na uradnih tekmah v 

okviru tekmovanj nacionalne panožne športne zveze (državna prvenstva, ligaška in pokalna 

tekmovanja, turnirji) ni predmet vrednotenja in sofinanciranja po LPŠ. Pri vrednotenju športnih 

prireditev in promocije v športu se upoštevajo kriteriji: mednarodna, državna oziroma lokalna 

odmevnost, množičnost, raven prireditve in ustreznost vsebine (pretežno športna). Izvajalcu se 

financirata največ dve prireditvi. 

 

Lokalna športna prireditev 

Naziv prireditve  

Kraj prireditve (občina)  

Tradicija (kolikokrat se je že izvedla)  

Število sodelujočih ekip  

Število udeležencev  

(v tabelo vpišite naziv lokalne športne prireditve, občino, kjer se prireditev izvaja, kolikokrat se je prireditev že izvedla, 

število sodelujočih ekip in udeležencev) 

 

Državna športna prireditev 

Naziv prireditve  

Kraj prireditve (občina)  

Število sodelujočih ekip  

Število udeležencev  

(v tabelo vpišite naziv državne športne prireditve, občino, kjer se prireditev izvaja, število sodelujočih ekip in udeležencev) 

 

Mednarodna športna prireditev 

Naziv prireditve  

Število vključenih tujih držav  

Kraj prireditve (občina)  

Število sodelujočih ekip  

Število udeležencev  

(v tabelo vpišite naziv mednarodne športne prireditve, število vključenih tujih držav, občino, kjer se prireditev izvaja, število 

sodelujočih ekip in udeležencev) 

*OPOMBA: v kolikor želite prijaviti dve isti prireditvi, kopirajte ustrezno tabelo 
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Obrazec 10: VADBENE ENOTE 

Društvo/združenje/klub/zavod _______________________________ uporablja, vzdržuje in je lastnik 

naslednjih vadbenih enot:  

Zap. št. Vrsta vadbene enote 

  

  

 

 

 


