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PODATKI O IZVAJALCU 

 
(ime in priimek oz. naziv pravne osebe) 

 
(naselje, ulica in hišna številka) 

 
(poštna številka in pošta) 

 
(telefon) 

 
(elektronska pošta) 

 

 

 
 

LETNO VSEBINSKO IN FINANČNO POROČILO 
O IZVAJANJU PROGRAMOV ŠPORTA V LETU 2017 

 

PODATKI IZVAJALCA PROGRAMOV ŠPORTA 

 

PODATKI IZVAJALCA: 

Polni naziv izvajalca  

Naslov  

Pošta in kraj  

Datum ustanovitve  

Transakcijski račun  

Banka  

Matična številka   

Davčna številka  

Davčni zavezanec              DA              NE                     

Telefon  

Faks  

Elektronska pošta  

Naslov spletne strani  

 

ZAKONITI ZASTOPNIK IZVAJALCA: 

Ime in priimek  

Funkcija  

Stalno bivališče  

Elektronska pošta  

Telefon  

prostor za potrditev prejema 

 

 

 

 

 

 

IZPOLNI OBČINA 
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OBRAZEC ZA LETNO POROČILO 2017, št.: 2 Letno vsebinsko in finančno poročilo 

 

KONTAKTNA OSEBA IZVAJALCA: 
 

Ime in priimek  

Funkcija  

Stalno bivališče  

Elektronska pošta  

Telefon  

 

Zakoniti zastopnik izvajalca: 

Podpis:  žig 

 
Kraj in datum: 
__________________________________________ 

 
Kot izvajalec programov športa (naziv izvajalca): 

 

 
v skladu s sklenjeno Pogodbo o sofinanciranju programov športa za leto 2017, številka 

(vpišite): 

 

 
oddajamo letno vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju naslednjih sofinanciranih programov športa: 

 

Št. Skupine programov Obrazec 
Oddan

o 

Št. 
poročanih 

programov 

A. PROGRAMI ŠPORTA 5, 6 in 7    

A.1.1.

1. 

ŠPORTNA VZGOJA OTROK, USMERJENIH V 

KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 
5, 6 in 7 DA NE  

A.1.2.
1. 

ŠPORTNA VZGOJA MLADINE, USMERJENE V 
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 

5, 6 in 7 DA NE  

A.2. ŠPORTNA REKREACIJA 5, 6 in 7 DA NE  
A.3. KAKOVOSTNI ŠPORT 5, 6 in 7 DA NE  
A.4. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU 8    
A.4.1. ŠPORTNE PRIREDITVE 8 DA NE  

B. 
PREDNOSTNI PROGRAMI ŠPORTA LOKALNEGA 
POMENA 

5, 6 in 7 DA NE  

 

(1) Izvajalec mora v letnem poročilu obvezno oddati obrazce št. 1, 2, 3 in 4. 
(2) Za vsak program športa iz pogodbe o sofinanciranju programov športa, sklenjene med izvajalcem in 

Občino Medvode v letu 2017, mora biti pripravljeno ločeno poročilo na obrazcih št. 5, 6 in 7. 

(3) Za vsako športno prireditev iz pogodbe o sofinanciranju programov športa, sklenjene med izvajalcem 
in Občino Medvode v letu 2017, mora biti pripravljeno ločeno poročilo na obrazcu št. 8. 

 
Zakoniti zastopnik izvajalca: 

Priimek in ime: Podpis: 

  
Kraj in datum:  žig 
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OBRAZEC ZA LETNO POROČILO 2017, št.: 3 Skupno finančno poročilo  

 

SKUPNO FINANČNO POROČILO  

IZVAJALCA O IZVEDBI SOFINANCIRANIH PROGRAMOV ŠPORTA  

 
FINANČNO POROČILO CELOTNEGA PROGRAMA IZVAJALCA 

 
V letu 2017 nam je bilo s strani občine za vse programe športa skupaj izplačano ____________ EUR. 

Prihodki za izvajanje programa športa in njihovi deleži: 

Viri financiranja Prihodki v EUR v % 

Lastna sredstva iz dejavnosti: 
  - članarina    
  - vadnina    
  - drugo (navedite)   
Sofinanciranje Občine Medvode: 
  - programi športa (sofinanciranje najema in uporabe športne infrastrukture)   
  - programi športa (sofinanciranje strokovnega kadra v športu)   
  - programi športa (sofinanciranje materialnih strokov)   
  - programi športa (sofinanciranje kategoriziranih športnikov)   
  - programi razvojnih in strokovnih nalog v športu   
  - prednostni programi športa lokalnega pomena   
  - vzdrževanje in investicije v športno infrastrukturo   
Razpisi: 
  - Fundacija za šport   
  - državna sredstva (navedite)   
  - evropska sredstva (navedite)   
  - drugo (navedite)   
Sponzorska sredstva   
Donatorska sredstva   
Drugo (navedite)   

SKUPAJ:   
 
Odhodki za izvajanje celotnega programa in njihovi deleži: 

Postavke odhodkov Odhodki v EUR v % 

Stroški najema in uporabe športne infrastrukture za vadbo in tekmovanja   

Stroški strokovnega kadra v športu:  

  - redno zaposleni   

  - honorarni sodelavci   

Materialni stroški: 
  - administracija in tehnični kader   
  - športna oprema, rekviziti in pripomočki   
  - stroški tekmovanj in letnih priprav   
  - drugo (navedite)   
Razvojne in strokovne naloge v športu: 

  - izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu   

  - založniška dejavnost v športu   

  - informacijski sistem na področju športa   

  - športne prireditve   

  - stroški delovanje izvajalca   

Stroški vzdrževanja in gradnje športnih objektov in površin   

Drugo (navedite)   

SKUPAJ:   

Opomba: 

(1) Vse prihodke in odhodke navedite z vračunanim DDV. 
Zakoniti zastopnik izvajalca: 

Podpis:  žig 
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OBRAZEC ZA LETNO POROČILO 2017,  št.: 4 Izjava o resničnosti in točnosti podatkov 

 

IZJAVA O RESNIČNOSTI IN TOČNOSTI PODATKOV 

 

Spodaj podpisani ____________________________, zakoniti zastopnik izvajalca, pod kazensko in 
materialno odgovornostjo izjavljam, da proti nam ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s 

katero bi nam bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega razpisa. 

S podpisom in žigom potrjujemo, da sprejemamo pogoje, kriterije in merila navedene v Pravilniku o 

sofinanciranju programov športa v Občini Medvode (Ur. l. RS, št. 38/2012), javnem razpisu in pripadajoči 

razpisni dokumentaciji. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so vse navedbe v 
vsebinskem in finančnem poročilu resnične in ustrezajo dejanskemu stanju, vse priložene fotokopije pa 

ustrezajo originalom. 

V skladu z razpisnimi pogoji soglašamo s preverjanjem namenske porabe odobrenih proračunskih sredstev. 

 

Zakoniti zastopnik izvajalca: 

Priimek in ime: Podpis: 

  
Kraj in datum:  žig 

 

MOREBITNE PRIPOMBE IN MNENJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

OBRAZEC ZA LETNO POROČILO 2017, št.: 5 Letno poročilo o izvajanju programov športa 

 

LETNO POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMOV ŠPORTA 

 
VSEBINSKO POROČILO POSAMEZNEGA PROGRAMA ŠPORTA 

 
Letno poročilo mora biti oddano za vsako posamezno vsebino oz. program iz pogodbe o sofinanciranju 

programov športa, sklenjene med izvajalcem in Občino Medvode za leto 2017. 
 

PODATKI O PROGRAMU ŠPORTA: 

 

 
Zaporedna št. in naziv programa, kot je naveden v pogodbi: ____________________________________ 

Financiran v okviru skupine programov športa: ______________________________________________ 

Strokovni kader v programu športa: _______________________________________________________ 

Izobrazba / usposobljenost strokovnega kadra v programu športa: _______________________________ 

 

REALIZACIJA IN URNIK VADBE: 
 

Realizirano tedensko število ur vadbe:  ur  

Število tednov vadbe:  tednov 

Realizirano letno število ur vadbe:  ur  

Realizirano število ur letnih priprav:  ur 

Število realiziranih tekmovanj:  tekmovanj 

Letno število ur tekmovanj (št. tekmovanj x 3 ure):  ur 

Realizirano skupno število ur vadbe, priprav in 
tekmovanj: 

 ur 

 

Prijavljeno število ur vadbe in tekmovanj:  ur 

 

Dan 
Termini vadbe 

(dan in ura / od-do) 
Kraj Športni objekt / površina 

Ponedeljek    
Torek    
Sreda    
Četrtek    
Petek    
Sobota    
Nedelja    
 
DOSEŽENI CILJI IN REZULTATI PROGRAMA: 

 

Doseženi cilji programa (opišite):  

 

 

 

Najboljši tekmovalni dosežki, doseženi v okviru programa (za kolektivne panoge navedite končno uvrstitev 

ekipe):  

 

 
Zakoniti zastopnik izvajalca: 

Podpis:  žig 

 



6 

OBRAZEC ZA LETNO POROČILO 2017, št.: 6 Letno poročilo o izvajanju programov športa 

 

Poročilo o udeležbi v programu športa (zaporedna št. in naziv programa): 
_____________________________________________________________________________ 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Št. Registrska št. Priimek in ime Leto rojstva Kraj stalnega prebivališča Udeležba na vadbi (ure) 
Število 

realiziranih 

tekmovanj 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
 
Opombi: 

(1) Polja št. 2, 4 in 5 izpolnjujejo samo izvajalci, ki so te podatke izpolnjevali ob prijavi na javni razpis. 
(2) Polji št. 2 in 7 izpolnjujejo samo izvajalci programov športa otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega športa in vrhunskega 

športa. 

 
Zakoniti zastopnik izvajalca: 

Podpis:  žig 
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OBRAZEC ZA LETNO POROČILO 2017, št.: 7 Letno poročilo o izvajanju programov športa 

 

FINANČNO POROČILO POSAMEZNEGA PROGRAMA ŠPORTA 

 
PROGRAM ŠPORTA: 

 

Oznaka in naziv programa:  

 

Višina mesečne vadnine za posameznika:      EUR (vključno z DDV) 

 

Višina sredstev, odobrenih s strani Občine Medvode:       EUR 

 

V letu 2017 nam je bilo s strani naročnika (občine) za ta program izplačano:    EUR 

 

Prihodki za izvajanje programa športa in njihovi deleži: 

Viri financiranja Prihodki v EUR v % 

Lastna sredstva iz dejavnosti: 
  - članarina    
  - vadnina    
  - drugo (navedite)   
Sofinanciranje Občine Medvode: 
  - programi športa (sofinanciranje najema in uporabe športne infrastrukture)   
  - programi športa (sofinanciranje strokovnega kadra v športu)   
  - programi športa (sofinanciranje materialnih strokov)   
  - programi športa (sofinanciranje kategoriziranih športnikov)   
  - programi razvojnih in strokovnih nalog v športu   
  - prednostni programi športa lokalnega pomena   
  -vzdrževanje in investicije v športno infrastrukturo   
Razpisi: 
  - Fundacija za šport   
  - državna sredstva (navedite)   
  - evropska sredstva (navedite)   
  - drugo (navedite)   
Sponzorska sredstva   
Donatorska sredstva   
Drugo (navedite)   

SKUPAJ:   
 

Odhodki za izvajanje celotnega programa in njihovi deleži: 

Postavke odhodkov Odhodki v EUR v % 

Stroški najema in uporabe športne infrastrukture za vadbo in tekmovanja   

Stroški strokovnega kadra v športu:  

  - redno zaposleni   

  - honorarni sodelavci   

Materialni stroški: 
  - administracija in tehnični kader   
  - športna oprema, rekviziti in pripomočki   
  - stroški tekmovanj in letnih priprav   
  - drugo (navedite)   
Stroški delovanje izvajalca   

Drugo (navedite):   

SKUPAJ:   

Opomba: 

(1) Vse prihodke in odhodke navedite z vračunanim DDV. 

 
Zakoniti zastopnik izvajalca: 

Podpis:  žig 
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OBRAZEC ZA LETNO POROČILO 2017, št.: 8 Športne prireditve 

 

 

ŠPORTNE PRIREDITVE 

 

 

1. Naziv športne prireditve:  

 

2. Datum izvedbe prireditve:                                   3. Kraj in prostor prireditve:  

 

4. Število tekmovalcev oz. ekip:                               5. Število obiskovalcev:  

 
6. Starost udeležencev (obkrožite):          do 15 let  /  od 16 do 20 let  /  odrasli nad 21 let 
 

7. Delež tujih nastopajočih pri mednarodnih prireditvah (obkrožite):   

                              manj kot 25 %  /  od 25 do 50 % /  od 50 do 75 %  /  nad 75 % 

8. Doseženi cilji prireditve:  

 

 

 
FINANČNO POROČILO 

 

Višina sredstev, odobrenih s strani Občine Medvode: _______________________________ EUR 
Višina sredstev, izplačanih s strani Občine Medvode: _______________________________ EUR 

 
Prihodki za organizacijo prireditve in njihovi deleži: 

Viri financiranja Prihodki v EUR v % 

Lastna sredstva iz dejavnosti: 
  - prihodni od kotizacije / prijavnine udeležencev   
  - prihodni od startnine   
  - prihodni od vstopnine   
  - drugo (navedite)   
Sofinanciranje Občine Medvode (športne prireditve)   
Sredstva iz razpisov (navedite)   
Sponzorska sredstva   
Donatorska sredstva   
Drugo (navedite)   

SKUPAJ:   
 

Odhodki za organizacijo prireditve in njihovi deleži: 

Postavke odhodkov Odhodki v EUR v % 

Stroški najema in uporabe objekta oz. površin   
Nagrade tekmovalcem:                                                          
  - materialne nagrade (vrednost v EUR)   
  - finančne nagrade   
Materialni stroški: 
  - tehnična pomoč in administracija (varovanja ipd.)   
  - športna oprema, rekviziti in pripomočki   
  - potni stroški   
  - stroški uradnih oseb (sodniki, delegati, časomerilci ipd.)   
  - stroški oglaševanja in promocije   
  - drugo (navedite)   
Stroški strokovnega in organizacijskega kadra   
Drugo (navedite)   

SKUPAJ:   
 
Opombe:  

(1) Vse prihodke in odhodke navedite z vračunanim DDV.  
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(2) Za vsako sofinancirano in izvedeno športno prireditev oddajte ločeno poročilo.  
(3) Za vsako prireditev oddajte kopijo zaključnega biltena prireditve, poročila oziroma uradnih rezultatov 

tekmovanja, iz katerih je razvidna tudi morebitna udeležba tujih nastopajočih. 
 

Zakoniti zastopnik izvajalca: 

Podpis:  žig 

 


