
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE  
 

1. Predlagatelj mora izpolniti prijavo v slovenskem jeziku na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Če 
predlagatelj izpolni prijavo v rokopisu, mora biti rokopis čitljiv in pregleden. Podatke vpisujete v  
svetlejša polja. Modra polja oziroma temnejša polja izpolni komisija. 

 
2. Vsi izvajalci športnih programov morajo obvezno izpolniti obrazec PRIJAVA.                                       

Na 2. strani  morate vpisati podatke, ki veljajo za vaše delovanje v lanskem letu.                                       
Na 3. strani morate v polja OBVEZNO  vpisati, za kaj so bila porabljena občinska sredstva. 
Seštevek zneskov mora biti enak ali večji od prejetih sredstev za lansko leto. Za vsak znesek morate 
predložiti fotokopijo dokazil (računi, potni nalogi, blagajniški izdatki, plačilo trenerjem, …). Lahko pa 
fotokopirate kartico iz glavne knjige. Če je iz nje razvidno, za kaj so bili porabljeni zneski, potem v 
polje vpišete samo IZPISEK IZ GLAVNE KNJIGE.  

 
3. Predlagatelj izpolni in predloži le obrazce za programe, na katere kandidira. 
 

4. Pri ŠPORTNIH PROGRAMIH je lahko posamezni član društva vpisan samo enkrat !!! 
(npr. Če pri rekreaciji napišete pod točko a) zvrst nogomet in število članov 10, potem ne morete 
napisati iste člane pod točko b. rekreativno športna tekmovanja. Prav tako ne vpisujte posameznega 
člana v različnih oblikah rekreacijske vadbe ali različnih oblikah športnih programov). 
V vsakem programu oz. vadbeni skupini lahko vpišete samo enega strokovnega delavca, ki 
neposredno izvaja program vadbe. Vrednotijo se samo tisti strokovni delavci, za katere boste 
priložili dokazila o njihovi strokovni usposobljenosti (izjema so učitelji športne vzgoje v OŠ in 
vzgojiteljice v vrtcu). 
V programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in  programih 
kakovostnega športa se vrednotijo le športniki za katere boste priložili  spisek registriranih 
športnikov NPŠZ, v nasprotnem primeru bomo upoštevali samo športnike objavljene na 
seznamu OKS - ZŠZ. 

 
5. Obrazec št. 1:  PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 

Tabeli pod točko a. in b. izpolnijo preglednice  samo obe osnovni šoli.  Tabelo pod točko c. izpolnijo 
izvajalci, ki organizirajo vadbo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno in dejavnost ni 
tekmovalna. Tabela č. je namenjena izvajalcem, ki organizirajo dejavnosti med počitnicami in pouka 
prostih dnevih (smučarski tečaji, tabori, …). 

 
6. Obrazec št. 4: VRHUNSKI ŠPORT izpolni komisija na podlagi zadnje objave OKS-ZŠZ pred 

objavo javnega razpisa. 
 
7. Obrazec št. 8: IZGRADNJA IN OBNOVA ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN ZA ŠPORT 

Ovrednoteni bodo samo tisti projekti,  za katere bo predlagatelj priložil predračune. 
 

8. Obrazec št. 9: NAJEM IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN ZA ŠPORT 
Pri najemnini se točkujejo samo tisti izvajalci, ki predložijo za napisani znesek fotokopije plačanih 
računov  v lanskem letu. Koristnikom telovadnic OŠ v Občini Laško in Treh lilij (kadar gre za treninge 
in ne za ligaško tekmovanje) ni potrebno prilagati fotokopij, saj bo podatke pridobila komisija. 

 
9. Obrazec št. 10: IZOBRAŽEVANJE  

Ovrednotena bodo samo tista izobraževanja, za katere izvajalec priloži fotokopijo plačanih kotizacij. 
Za vsako obliko izobraževanja se upošteva največ 5 udeležencev. 

 
10. Obrazcu št. 11: DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV 

Ovrednotena bodo samo tista društva in zveze, katerih primarna dejavnost so športne dejavnosti 

in je to edini razpis Občine Laško, na katerega se prijavljajo. 

 

11. V obrazec št. 12: ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA ne vpisujte uradne tekme 

v okviru tekmovanj NPŠZ (državna prvenstva, ligaška in pokalna tekmovanja) in planinske 

izlete, saj niso predmet vrednotenja in sofinanciranja. Vpišete lahko največ 4 prireditve. Vse 

prireditve in tekmovanja bodo sofinancirana na podlagi poročila o realizaciji le teh. 

 

12. Pri oddaji prijave ne pozabite na OBVEZNE PRILOGE. 

 


