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 Obrazec 1 
Podatki o izvajalcu športnega programa 
 
Naziv:  
Naslov (sedež):  
Matična številka:  
Davčna številka:  
Št. transakcijskega 
računa:  
Odgovorna oseba:  
Kontaktna oseba:  
 
Telefon:  
Faks:  
Elektronski naslov:  
 
Število članov s plačano članarino v letu 
2019: 

 

 
 

IZJAVA 
 
Odgovorna oseba izvajalca športnega programa v imenu zgoraj navedenega izvajalca športnega 
programa izjavljam, da so zagotovljeni materialni, kadrovski in organizacijski pogoji za izvršitev 
programov, ki jih prijavljamo na razpis za financiranje športnih programov v Občini Luče za letošnje 
leto. 
 

S to izjavo s polno odgovornostjo potrjujem, da vsi podatki, ki jih navajamo v vlogi ustrezajo 
dejanskemu stanju in bomo na pisno zahtevo izvajalca razpisa o njih dostavili dokazila imenovani 
komisiji za šport.  
 

Smo nosilci vseh v razpisu prijavljenih programov. Z vsako skupino v posameznem programu 
kandidiramo na razpisu le enkrat. 
 
 
 
      Žig   Podpis odgovorne osebe 
 
         ____________________ 
 
 
 
 
 
 
Obvezne priloge tega obrazca so: 
1. Seznam članov in podatki o višini zbrane članarine za preteklo leto 
2. Poročilo o delu za preteklo leto skupaj s finančnim poročilom*. 
3. Poročilo o izvedenem/izvedenih programu/ih in porabljenih sredstvih po programu* – Obrazec 1.1 
 
 
 
*Porabljena sredstva se morajo ujemati s finančnim poročilom za preteklo leto! 
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 Obrazec 1.1 
 
Ime programa, ki je bil 
financiran v letu 2019 
in prijavljen na razpis 

Izvedeno 
(obkroži) 

Porabljena 
finančna 
sredstva* 

Opombe 

 DA  NE  DELNO   

 DA  NE  DELNO   

 DA  NE  DELNO   

 DA  NE  DELNO   

 DA  NE  DELNO   

 DA  NE  DELNO   

 DA  NE  DELNO   

 DA  NE  DELNO   

 DA  NE  DELNO   

 DA  NE  DELNO   

 DA  NE  DELNO   

 DA  NE  DELNO   

 DA  NE  DELNO   

 DA  NE  DELNO   

 DA  NE  DELNO   

 DA  NE  DELNO   

 DA  NE  DELNO   

 Skupaj 
porabljeno* 

  

 
Dodatno izvedeni program Finančna sredstva* Opombe 
   

   

   

 
 
      Žig   Podpis odgovorne osebe 
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 Obrazec 2.1 

PRIJAVA PROGRAMA 2020 
 

Program: Športna vzgoja predšolskih, šoloobveznih otrok, mladine in 
študentov 

Ime skupine oz. 
programa: 

 

 
 

 

Rezultati doseženi v preteklem letu za prijavljeni 
program: 

 
 

Kraj izvajanja programa ter časovni okvir:  
 

Povprečna starost udeležencev v skupini:  
 

Množičnost – število udeležencev v skupini:  
 

Množičnost – starostni razpon udeležencev:  
 

Tradicija - število let izvajanja programa do 
vključno konca preteklega leta: 

 
 

Višina lastnih sredstev za izvedbo programa 
(prispevek udeležencev, druga lastna sredstva 
prijavitelja programa…) 

 

Trajanje oz. obseg programa v urah:  
 

Zahtevnost programa (potrebni strokovni kader, 
oprema, objekti) 
 
 

 

Ocenjeni skupni stroški programa:  
 

 
 
OPIS PROGRAMA:______________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
 
 
      Žig   Podpis odgovorne osebe 
 
         ____________________ 
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 Obrazec 2.2 
PRIJAVA PROGRAMA 2020 

 
Program: Športna rekreativna dejavnost odraslih 
Ime skupine oz. 
programa: 

 

 
 

 

Rezultati doseženi v preteklem letu za prijavljeni 
program: 

 
 

Kraj izvajanja programa ter časovni okvir:  
 

Povprečna starost udeležencev v skupini:  
 

Množičnost – število udeležencev v skupini:  
 

Množičnost – starostni razpon udeležencev:  
 

Tradicija - število let izvajanja programa do 
vključno konca preteklega leta: 

 
 

Višina lastnih sredstev za izvedbo programa 
(prispevek udeležencev, druga lastna sredstva 
prijavitelja programa…) 

 

Trajanje oz. obseg programa v urah:  
 

Zahtevnost programa (potrebne strokovni kader, 
oprema, objekti) 
 
 

 

Ocenjeni skupni stroški programa:  
 

 
 
OPIS PROGRAMA:______________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
 
       Žig  Podpis odgovorne osebe 
 
         ____________________ 
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 Obrazec 2.3 
PRIJAVA PROGRAMA 2020 

 
Program: Kakovostni šport 
Ime skupine oz. 
programa: 

 

 
 

 

Rezultati doseženi v preteklem letu za prijavljeni 
program: 

 
 

Kraj izvajanja programa ter časovni okvir:  
 

Povprečna starost udeležencev v skupini:  
 

Množičnost – število udeležencev v skupini:  
 

Množičnost – starostni razpon udeležencev:  
 

Tradicija - število let izvajanja programa do 
vključno konca preteklega leta: 

 
 

Višina lastnih sredstev za izvedbo programa 
(prispevek udeležencev, druga lastna sredstva 
prijavitelja programa…) 

 

Trajanje oz. obseg programa v urah:  
 

Zahtevnost programa (potrebne strokovni kader, 
oprema, objekti) 
 
 

 

Ocenjeni skupni stroški programa:  
 

 
 
OPIS PROGRAMA:______________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
 
 
      Žig   Podpis odgovorne osebe 
 
         ____________________ 



Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Luče v letu 2020 
 
 

 
 

 
 

 Obrazec 2.4 
PRIJAVA PROGRAMA 2020 

 
Program: Vrhunski šport 
Ime skupine oz. 
programa: 

 

 
 

 

Rezultati doseženi v preteklem letu za prijavljeni 
program: 

 
 

Kraj izvajanja programa ter časovni okvir:  
 

Povprečna starost udeležencev v skupini:  
 

Množičnost – število udeležencev v skupini:  
 

Množičnost – starostni razpon udeležencev:  
 

Tradicija - število let izvajanja programa do 
vključno konca preteklega leta: 

 
 

Višina lastnih sredstev za izvedbo programa 
(prispevek udeležencev, druga lastna sredstva 
prijavitelja programa…) 

 

Trajanje oz. obseg programa v urah:  
 

Zahtevnost programa (potrebne strokovni kader, 
oprema, objekti) 
 
 

 

Ocenjeni skupni stroški programa:  
 

 
 
OPIS PROGRAMA:______________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
 
 
      Žig   Podpis odgovorne osebe 
 
         ____________________ 
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 Obrazec 2.5 
PRIJAVA PROGRAMA 2020 

 
Program: Športne prireditve 
Ime skupine oz. 
programa: 

 

 
 

 

Rezultati doseženi v preteklem letu za prijavljeni 
program: 

 
 

Kraj izvajanja programa ter časovni okvir:  
 

Povprečna starost udeležencev v skupini:  
 

Množičnost – število udeležencev v skupini:  
 

Množičnost – starostni razpon udeležencev:  
 

Tradicija - število let izvajanja programa do 
vključno konca preteklega leta: 

 
 

Višina lastnih sredstev za izvedbo programa 
(prispevek udeležencev, druga lastna sredstva 
prijavitelja programa…) 

 

Trajanje oz. obseg programa v urah:  
 

Zahtevnost programa (potrebne strokovni kader, 
oprema, objekti) 
 
 

 

Ocenjeni skupni stroški programa:  
 

 
OPIS PROGRAMA:______________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
 
 
      Žig   Podpis odgovorne osebe 
 
         ____________________ 
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 Obrazec 2.6 
PRIJAVA PROGRAMA 2020 

 
Program: Športna dejavnost invalidov in upokojencev 
Ime skupine oz. 
programa: 

 

 
 

 

Rezultati doseženi v preteklem letu za prijavljeni 
program: 

 
 

Kraj izvajanja programa ter časovni okvir:  
 

Povprečna starost udeležencev v skupini:  
 

Množičnost – število udeležencev v skupini:  
 

Množičnost – starostni razpon udeležencev:  
 

Tradicija - število let izvajanja programa do 
vključno konca preteklega leta: 

 
 

Višina lastnih sredstev za izvedbo programa 
(prispevek udeležencev, druga lastna sredstva 
prijavitelja programa…) 

 

Trajanje oz. obseg programa v urah:  
 

Zahtevnost programa (potrebne strokovni kader, 
oprema, objekti) 
 
 

 

Ocenjeni skupni stroški programa:  
 

 
 
OPIS PROGRAMA:______________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
 
 
      Žig   Podpis odgovorne osebe 
 
         ____________________ 
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 Obrazec 2.7 
PRIJAVA PROGRAMA 2020 

 
Program: Medobčinsko in mednarodno sodelovanje 
Ime skupine oz. 
programa: 

 

 
 

 

Rezultati doseženi v preteklem letu za prijavljeni 
program: 

 
 

Kraj izvajanja programa ter časovni okvir:  
 

Povprečna starost udeležencev v skupini:  
 

Množičnost – število udeležencev v skupini:  
 

Množičnost – starostni razpon udeležencev:  
 

Tradicija - število let izvajanja programa do 
vključno konca preteklega: 

 
 

Višina lastnih sredstev za izvedbo programa 
(prispevek udeležencev, druga lastna sredstva 
prijavitelja programa…) 

 

Trajanje oz. obseg programa v urah:  
 

Zahtevnost programa (potrebne strokovni kader, 
oprema, objekti) 
 
 

 

Ocenjeni skupni stroški programa:  
 

 
 
OPIS PROGRAMA:______________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
 
 
      Žig   Podpis odgovorne osebe 
 
         ____________________ 
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 Obrazec 2.8 
PRIJAVA PROGRAMA 2020 

 
Program: Razvojne in strokovne naloge v športu 
Ime skupine oz. 
programa: 

 

 
 

 

Rezultati doseženi v preteklem letu za prijavljeni 
program: 

 
 

Kraj izvajanja programa ter časovni okvir:  
 

Povprečna starost udeležencev v skupini:  
 

Množičnost – število udeležencev v skupini:  
 

Množičnost – starostni razpon udeležencev:  
 

Tradicija - število let izvajanja programa do 
vključno konca preteklega: 

 
 

Višina lastnih sredstev za izvedbo programa 
(prispevek udeležencev, druga lastna sredstva 
prijavitelja programa…) 

 

Trajanje oz. obseg programa v urah:  
 

Zahtevnost programa (potrebne strokovni kader, 
oprema, objekti) 
 
 

 

Ocenjeni skupni stroški programa:  
 

 
 
OPIS PROGRAMA:______________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
 
 
      Žig   Podpis odgovorne osebe 
 
         ____________________ 
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 Obrazec 2.9 
PRIJAVA PROGRAMA 2020 

 
Program: Vzdrževanje in sofinanciranje vzdrževanja športnih objektov 

in površin 
Ime skupine oz. 
programa: 

 

 
 

 

Rezultati doseženi v preteklem letu za prijavljeni 
program: 

 
 

Kraj izvajanja programa ter časovni okvir:  
 

Povprečna starost udeležencev v skupini:  
 

Množičnost – število udeležencev v skupini:  
 

Množičnost – starostni razpon udeležencev:  
 

Tradicija - število let izvajanja programa do 
vključno konca preteklega leta: 

 
 

Višina lastnih sredstev za izvedbo programa 
(prispevek udeležencev, druga lastna sredstva 
prijavitelja programa…) 

 

Trajanje oz. obseg programa v urah:  
 

Zahtevnost programa (potrebne strokovni kader, 
oprema, objekti) 
 
 

 

Ocenjeni skupni stroški programa:  
 

 
 
OPIS PROGRAMA:______________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
 
 
      Žig   Podpis odgovorne osebe 
 
         ____________________ 
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 Obrazec 2.10 
PRIJAVA PROGRAMA 2020 

 
Program: Promocijska dejavnost 
Ime skupine oz. 
programa: 

 

 
 

 

Rezultati doseženi v preteklem letu za prijavljeni 
program: 

 
 

Kraj izvajanja programa ter časovni okvir:  
 

Povprečna starost udeležencev v skupini:  
 

Množičnost – število udeležencev v skupini:  
 

Množičnost – starostni razpon udeležencev:  
 

Tradicija - število let izvajanja programa do 
vključno konca preteklega leta: 

 
 

Višina lastnih sredstev za izvedbo programa 
(prispevek udeležencev, druga lastna sredstva 
prijavitelja programa…) 

 

Trajanje oz. obseg programa v urah:  
 

Zahtevnost programa (potrebne strokovni kader, 
oprema, objekti) 
 
 

 

Ocenjeni skupni stroški programa:  
 

 
 
OPIS PROGRAMA:______________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
 
 
      Žig   Podpis odgovorne osebe 
 
         ____________________ 
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 Obrazec 2.11 
PRIJAVA PROGRAMA 2020 

 
Program: Priznanja športnikom in športnim delavcem 
Ime skupine oz. 
programa: 

 

 
 

 

Rezultati doseženi v preteklem letu za prijavljeni 
program: 

 
 

Kraj izvajanja programa ter časovni okvir:  
 

Povprečna starost udeležencev v skupini:  
 

Množičnost – število udeležencev v skupini:  
 

Množičnost – starostni razpon udeležencev:  
 

Tradicija - število let izvajanja programa do 
vključno konca preteklega leta: 

 
 

Višina lastnih sredstev za izvedbo programa 
(prispevek udeležencev, druga lastna sredstva 
prijavitelja programa…) 

 

Trajanje oz. obseg programa v urah:  
 

Zahtevnost programa (potrebne strokovni kader, 
oprema, objekti) 
 
 

 

Ocenjeni skupni stroški programa:  
 

 
 
OPIS PROGRAMA:______________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
 
 
      Žig   Podpis odgovorne osebe 
 
         ____________________ 
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 Obrazec 3 

 
VZOREC POGODBE 

 
OBČINA LUČE, Luče 106, 3334 Luče, ki jo zastopa župan Ciril ROSC, v nadaljnjem besedilu naročnik 
 
in 
 
___________________________________________________________________ v nadaljnjem 
besedilu izvajalec 
 
 
skleneta 
 
 

POGODBO 
O SOFINANCIRANJU DRUŠTVA IN NJEGOVE DEJAVNOSTI ZA LETO 2020 

 
 

I. 
V skladu z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), 6. členom Pravilnika za 
vrednotenje športnih programov v Občini Luče (Uradni list RS 58/03 in 76/05) ter javnega razpisa za 
sofinanciranje programov športa iz proračuna Občine Luče v letu 2020 naročnik prevzema financiranje 
naslednjih programov izvajalca: 

- športna vzgoja predšolskih, šoloobveznih otrok, mladine in študentov, 
- športna rekreativna dejavnost odraslih, 
- kakovostni šport, 
- vrhunski šport, 
- športne prireditve, 
- športna dejavnost invalidov in upokojencev, 
- medobčinsko in mednarodno sodelovanje, 
- razvojne in strokovne naloge v športu, 
- vzdrževanje in sofinanciranje vzdrževanja športnih objektov in površin, 
- promocijska dejavnost, 
- priznanja športnikom in športnim delavcem. 

 
II. 

Izvajalec se v okviru sprejetega programa obvezuje: 
• prevzeti celotno organizacijo in izvedbo programa z ustreznim strokovnim kadrom v ustreznih 

prostorskih pogojih, 
• izvesti dogovorjeni program najkasneje do 31.12.2020, 
• podati naročniku letno poročilo o realiziranem programu s finančnim poročilom do 31.03.2021 oz. 

najkasneje ob prijavi na razpis. 
 

III. 
Izvajalec se zavezuje, da bo program športa, ki je predmet te pogodbe, izvajal v skladu s strokovno 
doktrino, v smislu namenske ter racionalne porabe proračunskih sredstev, in da se bo odzval na poziv 
naročnika za sodelovanje ob organizaciji prireditev občinskega značaja (ob občinskem prazniku, 
Lučkem dnevu in podobnih prireditvah). 
 
V primeru, da izvajalec ne bo organiziral programa ali ga ne bo izvedel v obsegu in roku dogovorjenim 
s to pogodbo oziroma se ne bi odzval na prvi poziv naročnika, ima naročnik pravico do takojšnega 
prenehanja sofinanciranja društva in zahtevati povrnitev sredstev iz IV. člena s pripadajočimi 
zamudnimi obrestmi. 

 
IV. 

Naročnik se zaveže izvajalcu nakazati sredstva v višini ____________ EUR. Sredstva je na osnovi 
javnega razpisa za sofinanciranje programov športa iz proračuna Občine Luče v letu 2020 določila 
komisija za šport, ki jo je imenoval župan. Namenjena so za organizacijo in izvedbo programov, ki so 
predmet financiranja po tej pogodbi, določena pa so v proračunu Občine Luče za sofinanciranje 
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programov športa za leto 2020. Sredstva se bodo nakazovala trimesečno na izvajalčev transakcijski 
račun št: _______________________. 
 

V. 
Za vsa ostala razmerja, ki niso izrecno opredeljena v tej pogodbi, se smiselno uporabljajo ustrezna 
določila Zakona o obligacijskih razmerjih. 
 

VI. 
Za morebitne spore, ki bi nastali iz tega pogodbenega razmerja in jih ni mogoče rešiti po mirni poti, je 
pristojno sodišče v Velenju. 
 

VII. 
Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta pooblaščena zastopnika obeh pogodbenih strank, 
uporablja pa se od 01.01.2020. 
 

VIII. 
Ta pogodba je sestavljena v dveh vsebinsko enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en 
izvod. 
 
 
 
Št. pogodbe 671-_/2020-_ 
Luče, __________ 
 
 
 

Izvajalec: 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 

Naročnik: 
 

Občina Luče 
župan 

Ciril Rosc 
 
 

_______________________ 
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