PODATKI O PREDLAGATELJU – obrazec 1
NAZIV PREDLAGATELJA
(kot bo naveden v pogodbi)
NASLOV IN KRAJ SEDEŽA PREDLAGATELJA
(kot bo naveden v pogodbi)
TELEFON, TELEFAKS
ELEKTRONSKA POŠT
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA/BANKA
DAVČNA ŠTEVILKA
MATIČNA ŠTEVILKA
ODGOVORNA OSEBA PREDLAGATELJA
(podpisnik pogodbe)
ODGOVORNA OSEBA ZA IZVEDBO PROJEKTA
(vodja projekta, dejavnosti)
POOBLAŠČENA KONTAKTNA OSEBA
TELEFON IN ELEKTRONSKI NASLOV POOBLAŠČENE
KONTAKTNE OSEBE

LETO USTANOVITVE OZIROMA ZAČETKA
DELOVANJA
ŠTEVILO ČLANOV PREDLAGATELJA
ŠTEVILO ČLANOV Z OBMOČJA OBČINE PREDDVOR
POMEN OZIROMA OBMOČJE DELOVANJA
PREDLAGATELJA

☐lokalni
☐regionalni

ODLOČBA O STATUSU DRUŠTVA, KI DELUJE V
JAVNEM INTERESU

☐da

☐območni
☐državni

☐ne

OBRAZCU OBVEZNO PRILOŽITI KOPIJO SEZNAMA ČLANOV DRUŠTVA. ORGANIZACIJE S PLAČANO ČLANARINO
V LETU 2019 (ime, priimek, naslov)!

datum: ____________________

žig

podpis odgovorne osebe:
____________________

DOKAZILA O USPOSOBLJENOSTI PREDLAGATELJA – obrazec 2

Predlagatelji dokazujejo svojo usposobljenost z naslednjimi dokazili:
vrsta dokazila

način dokazovanja

 delni izpisek iz sodne ali druge evidence
(za pravne osebe),
 odločba upravne enote o registraciji
društva,
Predloži se fotokopija dokumenta.

odločba ali sklep o registraciji

 obrazec PRS-3, ki ga izda Ajpes,
 odločba upravne enote o priznavanju

obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti ali odločba društva, ki deluje v
javnem interesu

delovanja v javnem interesu
Predloži se fotokopija dokumenta.

 statut društva,
 akt o ustanovitvi (za pravne osebe),
Predloži se fotokopija dokumenta.
(priložijo le kandidati, ki se na razpis prijavljajo
prvič)

statut ali akt o ustanovitvi

Navedena dokazila predlagatelj priloži temu obrazcu!
S svojim podpisom na tem obrazcu predlagatelj pod materialno in kazensko odgovornostjo jamči za
verodostojnost predloženih dokumentov.

Predlagatelj: _______________________________________________________________________ ,
(navedba imena in priimka/naziva in sedeža/naslova predlagatelja)

izjavljam, da sem se seznanil z načinom dokazovanja usposobljenosti. Obenem tudi izjavljam, da
imamo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o
društvih in da člani redno plačujejo članarino (velja za športna društva in klube).

datum: ____________________

žig

podpis odgovorne osebe
____________________

MERILA ZASOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
V OBČINI PREDDVORV LETU 2020 – obrazec 3
V skladu s Pravilnikom o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v Občini Preddvor
(Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 6/06 s spremembami) in Letnim programom športa v Občini
Preddvor za leto 2020 bodo predlogi za sofinanciranje športnih programov v letu 2020 ocenjeni na
podlagi naslednjih meril:
Merila za izbor in sofinanciranje programov športa v Občini Preddvor so namenjena vrednotenju
programov športa, ki so v javnem interesu Občine Preddvor in se uporabljajo za točkovanje prijav
predlagateljev programov športa, ki prispejo na javni razpis, ter za dodelitev finančnih sredstev
posameznim programom in upravičencem.
Športni programi Občini Preddvor se na podlagi prijave na javni razpis sofinancirajo v skladu z
izhodišči in usmeritvami Nacionalnega programa športa in s sprejetimi usmeritvami vsakoletnega
programa športa na občinski ravni.
Višina sofinanciranja posameznih programov se izračuna na podlagi točkovnega sistema v skladu s
temi merili in na podlagi razpoložljivih sredstev, ki jih za šport oziroma posamezne športne
programe določi letni program športa v občini in odlok o proračunu občine za tekoče leto.
Vrednost točke je odvisna od višine sredstev, ki so proračunsko namenjena za financiranje
programov športa v občini, določil letnega programa športa in števila prijavljenih programov in je za
različne programe različna.
Kolikor za posamezen program ni prijavljenih dovolj predlogov ali pa sredstva po ovrednotenju –
točkovanju ostanejo za posamezen program neporabljena, se finančna sredstva iz takega področja
prerazporedijo in porazdelijo na druge športne vsebine v skladu s sprejetimi izhodišči, določenimi v
vsakoletnem programu športa.
Športni programi so razdeljeni v tri skupine:
1. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v individualnih športih in v katerih lahko
posameznik tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih za naslov državnega prvaka.
2. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo programe v kolektivnih športih in v katerih športniki
tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih za naslov državnega prvaka.
3. skupina: izvajalci, ki izpeljujejo različne športno-rekreativne programe.
Posamezni programi se točkujejo in rangirajo glede na kazalce razširjenosti in kazalce uspešnosti.
1. Razširjenost
Kriterij - število članov s plačano članarino:
- do 20 članov
- od 21 do 80 članov
- nad 81 članov

–

–
10 točk;
–
30 točk;
50 točk.

Kriterij - število registriranih športnikov:
- do 6 registriranih članov
- od 7 – 20 članov
- nad 21 članov
–

–
10 točk;
–
20 točk;
30 točk.

Kriterij - delovanje društva v občini:
- do 10 let
- od 10 do 20 let
- od 20 do 30 let
- od 30 do 40 let
- nad 40 let

–
–
–
–
–

2. Uspešnost
Kriterij - število kategoriziranih športnikov:

10 točk;
20 točk;
30 točk;
40 točk;
50 točk.

-

do 5 kategoriziranih športnikov
nad 5 kategoriziranih športnikov

–
–

50 točk;
100 točk.

Kriterij - uvrstitev na tekmovanjih (v pretekli tekmovalni sezoni):
Kazalci

Kriterij in število točk

Kolektivni šport

I. liga
100
1.-5. m.

II. liga
80
5.–10. m.

III. liga
60
11.–15. m.

IV. liga
40
nad 15. m.

80
1. – 8. m.

60
9.–20. m

40

20

100

80

Individualni šport: uvrstitev na državnem
nivoju
Dosežena uvrstitev na mednarodnih
tekmovanjih

1.

Športna predšolskih otrok

-

za izvajanje programa Naučimo se plavati se sofinancira 20 ur najemnine objekta in strokovni kader za
vsako skupino, v kateri je najmanj 8 in največ 12 otrok po naslednjih merilih:
- 1 ura najema bazena – 2 točki;
- 1 ura strokovni kader – 1 točka.

-

za izvajanje ostalih športnih dejavnosti za predšolske otroke, ki upravičijo svojo vlogo in pomen za razvijanje
osnovnih gibalnih znanj otrok, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci, se sofinancira do 60 ur
najema objekta in do 60 ur strokovnega kadra na skupino, v kateri je najmanj 12 in največ 20 otrok po
naslednjih merilih:
- 1 ura najema objekta – 1 točka;
- 1 ura strokovni kader – 1 točka.
2.

Športna vzgoja šoloobveznih otrok

2.1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok, ki so prostovoljno vključeni v športne
programe. Programe za otroke od 6. do 15. leta lahko izpeljujejo vsi izvajalci športne dejavnosti.
-

za izvajanje programov Zlati sonček in Krpan se sofinancira propagandno gradivo, strokovni kader in objekt
na skupino, v kateri je najmanj 8 otrok, po naslednjih merilih:
Največje število točk: 30 točk
- izkušnje pri organizaciji in izvedbi tovrstnih programov (1 – 10 točk);
- usposobljenost strokovnega kadra (1 – 10 točk);
- primernost lokacije za izvajanje programov (1 – 5 točk);
- številčnost skupine (1 – 5 točk).

-

za izvajanje ostalih športnih dejavnosti – redne vadbe (vključeni otroci ne tekmujejo v tekmovalnih sistemih
za naslov državnega prvaka), ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci, se sofinancira do 80 ur
najema objekta in 80 ur strokovnega kadra na skupino, v kateri je najmanj 12 in največ 20 otrok po
naslednjih merilih:
- 1 ura najema objekta – 1 točka;
- 1 ura strokovni kader – 1 točka.

-

organizacija in izpeljava občinskih šolskih tekmovanj: sofinancira se organizacija in izpeljava tekmovanja,
pogoj za sofinanciranje pa je udeležba najmanj 4 ekip ali 10 posameznikov – 40 točk.

1.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Športna vzgoja pomeni v tem obdobju temeljno pripravo na športno uspešnost. V programe se lahko vključijo
otroci od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in
visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.
Obseg programov je odvisen od starostne stopnje udeležencev, vrste in drugih posebnosti športne panoge,
upoštevajoč kazalce razširjenosti in uspešnosti.
Programi so razdeljeni v tri stopnje:
- cicibani, cicibanke;
- mlajši dečki in deklice;
- starejši dečki in deklice.
Sofinancira se najem objekta in strokovni kader ter materialne stroške, pogoj pa je, da ima predlagatelj
organizirani vsaj dve starostni kategoriji.
Sofinancira se dejansko število ur najema objekta in strokovnega kadra na podlagi navedenih podatkov
izvajalca, vendar največ do števila ur pri posameznih starostnih stopnjah.
A - Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – individualne športne panoge
V skupini je najmanj 8 tekmovalcev, v primeru da pa posamezna vadbena skupina ne dosega določenega
števila, se točke zmanjšajo v sorazmerju s številom vadečih.
-

skupina cicibanov/cicibank – 160-urni program – maksimalno 200 točk (do 150 točk najem objekta, do 50
točk strokovni kader) in 60 točk (materialni stroški);
skupina mlajših dečkov/deklic – 240-urni program - maksimalno 300 točk (do 200 točk najem objekta, do
100 točk strokovni kader) in 80 točk (materialni stroški);
skupina starejših dečkov/deklic – 320-urni program - maksimalno 400 točk (do 250 točk najem objekta, do
150 točk strokovni kader) in 100 točk (materialni stroški).

B - Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – kolektivne športne panoge
V vadbeni skupini mora biti najmanj ¼ več tekmovalcev kot na tekmi.
-

skupina cicibanov/cicibank – 160-urni program – maksimalno 200 točk (do 150 točk najem objekta, do 50
točk strokovni kader) in 60 točk/skupino (materialni stroški)
skupina mlajših dečkov/deklic – 240-urni program - maksimalno 300 točk (do 200 točk najem objekta, do
100 točk strokovni kader) in 80 točk/skupino (materialni stroški)
skupina starejših dečkov/deklic – 320-urni program - maksimalno 400 točk (do 250 točk najem objekta, do
150 točk strokovni kader) in 100 točk/skupino (materialni stroški).

2. Športna vzgoja mladine
2.2. Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladih je dejavnost mladih od 15. do 20. leta, ki se prostovoljno vključujejo v
športne programe.
-

sofinancira se najem objekta in strokovni kader za 80-urne programe skupin, v katerih je najmanj 12
in največ 20 mladih, in sicer po naslednjih merilih:
- 1 ura najema objekta – 1 točka;
- 1 ura strokovni kader – 1 točka.

2.3. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi športne vzgoje zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje
vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Obseg programov je odvisen od vrste in drugih posebnosti športne panoge, upoštevajoč kazalce
razširjenosti in uspešnosti.
Sofinancira se najem objekta in strokovni kader, predlagatelj pa mora imeti organizirani vsaj dve starostni
kategoriji.
Sofinancira se dejansko število ur najema objekta in strokovnega kadra na podlagi navedenih podatkov
izvajalca, vendar največ do števila ur pri posameznih starostnih stopnjah.
A - Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport – individualne športne panoge
V skupini je najmanj 8 tekmovalcev, v primeru da pa posamezna vadbena skupina ne dosega določenega
števila, se točke zmanjšajo v sorazmerju s številom vadečih.
- skupina mladincev/mladink – 400-urni program - maksimalno 500 točk (do 350 točk najem objekta,
do 150 točk strokovni kader).
B - Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport – kolektivne športne panoge
V vadbeni skupini mora biti najmanj ¼ več tekmovalcev kot na tekmi.
- skupina mladincev/mladink – 400-urni program – maksimalno 500 točk (do 350 točk najem objekta,
do 150 točk strokovni kader).

3. Kakovostni šport
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja članskih ekip in članov posameznikov, ki jih
program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. Registrirani
športniki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.
Obseg programov je odvisen od vrste in drugih posebnosti športne panoge, upoštevajoč kazalce
razširjenosti in uspešnosti.
Sofinancira se lahko najemnina objekta.
A – Kakovostni šport – individualne športne panoge
V skupini je najmanj 6 tekmovalcev, v primeru da pa posamezna vadbena skupina ne dosega določenega
števila, se točke zmanjšajo v sorazmerju s številom vadečih.
- skupina članov/članic – 320-urni program (do 400 točk)
B – Kakovostni šport – kolektivne športne panoge
V vadbeni skupini mora biti najmanj ¼ več tekmovalcev kot na tekmi.
- skupina članov/članic – 320-urni program (do 400 točk)

4. Vrhunski šport
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in
perspektivnega razreda.
Pri vrednotenju se upoštevajo kategorizirani športniki po kriterijih Olimpijskega komiteja Slovenije.
Programi so odvisni od vrste in drugih posebnosti športne panoge, upoštevajoč kazalce razširjenosti in
uspešnosti.

A - Individualne športne panoge
V skupini je najmanj 6 tekmovalcev, v primeru da pa posamezna vadbena skupina ne dosega določenega
števila, se točke zmanjšajo v sorazmerju s številom vadečih.
Sofinancira se lahko do 1200 ur najema objekta.
Največje možno število točk je 600 (objekt), število točk pa se določa sorazmerno glede na število ur.
B – Kolektivne športne panoge
V vadbeni skupini mora biti najmanj ¼ več tekmovalcev kot na tekmi.
Sofinancira se lahko do 1200 ur najema objekta.
Največje možno število točk je 600 (objekt), število točk pa se določa sorazmerno glede na število ur.

5. Športna rekreacija
Cilji športne rekreacije odraslih (nad 20 let) so ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status,
humanizirati človekovo življenje, zmanjševati negativne posledice današnjega načina življenja in dela,
preprečevati upadanje splošne vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti čim večje število ljudi v redne
oblike dejavnosti, pri katerih gre za aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in
letnega prostega časa.
Sofinancira se najemnina objekta za 80-urni program vadbe na skupino, v kateri je najmanj 15
udeležencev, in sicer:
- 1 ura najema objekta – 2 točki.
Za organizirano rekreativno vadbo starejših nad 65 let se poleg objekta sofinancira tudi strokovni kader za
izvedbo, kar pomeni:
- 1 ura najema objekta – 1 točka;
- 1 ura strokovnega kadra – 0,5 točke.

6. Pohodništvo in planinstvo
V program pohodništva in planinstva se lahko uvrstijo planinska in ostala druga društva, ki se ukvarjajo z
organizacijo pohodov v planine in gore.
Organiziran pohod pomeni, da ima skupina enega ali več vodičev oziroma gorskih vodnikov in da je
ustrezno poskrbljeno za varnost udeležencev.
Prednost pri sofinanciranju imajo programi planinstva in gorništva, ki so namenjeni širšemu krogu
udeležencev.
Merila za sofinanciranje:
vrsta pohoda
vsakoletni tradicionalni pohodi

število udeležencev
najmanj 50

najmanj 20
ostali pohodi*
* Organizacija najmanj petih organiziranih pohodov letno.

število točk
200
50

7. Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov
Razvoja in programov športa ni brez strokovnih kadrov, zato je potrebno spodbujanje usposabljanja,
izobraževanja in spopolnjevanja in sofinanciranje le-tega.
Pogoj za sofinanciranje udeležbe na izobraževanjih je:
- da vlogo posreduje osnovno društvo oziroma organizacija;
- da kandidat aktivno sodeluje na področju športa v občini.
Merila za sofinanciranje izobraževanja in spopolnjevanja:
- izobraževanje za pridobitev strokovnega naziva - 150 točk;
- spopolnjevanje za obnovitev licence - 50 točk.

Predlagatelj:
(navedba imena in priimka/naziva in sedeža/naslova predlagatelja)
izjavljam, da sem se seznanil z merili za sofinanciranje športnih programov v Občini Preddvor.
datum: .

žig

podpis odgovorne osebe
____________________

VZOREC POGODBE – obrazec 5

Pogodbeni stranki
OBČINA PREDDVOR, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, ki jo zastopa župan Rok Roblek (v
nadaljevanju: sofinancer),
matična številka: 5874599
ID za DDV:
SI77195108 (JE davčni zavezanec)
transakcijski račun:
01295-0100006887
in
NAZIV PREDLAGATELJA __________________________ , ki ga zastopa ________________ (v nadaljevanju:
izvajalec)
matična številka: _______________
davčna številka: _______________ (JE – NI davčni zavezanec)
transakcijski račun:
_______________
sklepata naslednjo
POGODBO
o sofinanciranju športnih programov v Občini Preddvor v letu 2020
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je sofinancer na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje
športnih programov v Občini Preddvor v letu 2020 izbral na podlagi sklepa št. _____ z dne _____
izvajalca kot nosilca izvedbe programa:
- __________ (navedba programa oziroma projekta);
- __________ (navedba programa oziroma projekta);
- __________ (navedba programa oziroma projekta);
- __________ (navedba programa oziroma projekta).
2. člen
Sredstva za sofinanciranje programa so zagotovljena v proračunu sofinancerja za leto 201_ na kontu
412000 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.
3. člen
Sofinancer bo
program:
-

programe izvajalca sofinanciral v višini ________________ € (z besedo: ________), in sicer
________________________________________________ v višini _______ €;
________________________________________________ v višini _______ €;
________________________________________________ v višini _______ €;
________________________________________________ v višini _______ €.
4. člen

Sofinancer bo v letu 2020 sredstva za sofinanciranje izvajanja programov, ki so predmet te pogodbe,
nakazal na transakcijski račun št. ___________________, odprt pri _________________________, 30 dni po
podpisu pogodbe.
Izvajalec mora sredstva, opredeljena v 3. členu te pogodbe, nameniti v namene, za katere so mu bila
odobrena.
V primeru da izvajalec sredstev ne bo uporabil v skladu s to pogodbo oziroma odobrenim
programom, je dolžan sofinancerju v roku 30 dni od zahteve za vračilo danih sredstev, le-ta vrniti
sofinancerju skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Za namensko uporabo sredstev je odgovoren predstavnik izvajalca.
5. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da nadzor nad namensko porabo sredstev in nad načrtovanim
izvajanjem programov izvaja občinska uprava Občine Preddvor.
6. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta izvajanje programov, opredeljenih v tej pogodbi, spremljala
- na strani sofinancerja Katja Pernuš
- na strani izvajalca ______________________________________________
7. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko sofinancer odstopi od pogodbe:

če v času izvajanja te pogodbe pride do statusnih sprememb izvajalca,

če v času izvajanja te pogodbe ugotovi odstopanja v izvajanju programa,

če se izvajalec ne drži časovnih rokov izvedbe programa in zaradi tega njegova izvedba v letu
2020 ni mogoča, glede na predviden čas izvedbe,

če ugotovi nenamensko porabo sredstev,

če izvajalec ne spoštuje s svoje strani danega predloga programa.
V primeru odstopa od pogodbe mora sofinancer pisno obvestiti izvajalca.
8. člen
Prejemnik sredstev se zavezuje,:
9. da bo ob izvajanju aktivnosti, za katere je po tej pogodbi prejel sredstva, promoviral Občino
Preddvor kot sofinancerja;
10. da bo vse organizirane dejavnosti in dogodke, ki so sofinancirani s tem razpisom
sprotno objavil preko medijev, ki jih podpira Občina Preddvor (moja.obcina,
Viharnik).
11. člen
Ta pogodba stopi v veljavo in se začne izvajati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Ta pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer od dneva začetka veljavnosti oziroma izvajanja
pogodbe do realizacije programa, vendar ne kasneje kot do 31. decembra 2020.
12. člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali sporazumno, v
nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Kranju.
13. člen
Pogodba je sestavljena v treh (3) izvirnih in enakih izvodih, od katerih prejme sofinancer dva (2),
izvajalec pa en izvod.
14. člen
Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljata predlog programa, ki ga je v
postopku javnega razpisa predložil izvajalec in razpisna dokumentacija, na podlagi katere je bil
predlog izbran ter določila Obligacijskega zakonika.
številka: ____________-pog.__/12
Preddvor, dne _______ 2020
izvajalec:
____________________
____________________
____________________

sofinancer:
Občina Preddvor
Rok Roblek
župan

POGODBO SAMO SIGNIRAJTE (PODPIŠITE – SPODAJ V KOTU).
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1.

Viri financiranja programa oziroma projekta (v €):
Naziv in vrednost predlaganega športnega programa oziroma dejavnosti:
€
Sredstva za izvedbo športnega programa oziroma projekta bomo zagotovili iz naslednjih virov:
VIR FINANCIRANJA

ZNESEK

DELEŽ v %

pričakovana sredstva občine
članarina
donacije
sponzorska sredstva
ostali viri (vire navedite)

SKUPAJ
Odgovorna oseba predlagatelja s svojim podpisom potrjujem resničnost zgoraj navedenih podatkov.

datum: _______________

ime in priimek odgovorne osebe:
__________________________
žig

podpis:
__________________________

