OBRAZEC 7

SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
V OBČINI ŠKOCJAN ZA LETO 2014
Prijavni obrazec
OBČINA ŠKOCJAN
RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
5.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Sofinancira se izobraževanje strokovnih kadrov, ki neposredno vodijo izvajanje programov športa
in sicer za pridobivanje vseh oblik strokovne usposobljenosti (nazivi) ter za obdobno potrjevanje
strokovne usposobljenosti (licenčni seminarji).
Vrsta oz. naziv izobraževanja:
_______________________________________________________________________________
Kratek opis izobraževanja (vsebina, namen, cilj…)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Program izobraževanja (označite):
1. vaditelj, inštruktor, sodnik (osnovno izobraževanje, pridobitev izobrazbe),
2. trener (osnovno izobraževanje, pridobitev izobrazbe),
3. vaditelj, trener (dopolnilno izobraževanje, licenčni seminarji),
4. sodnik (dopolnilno izobraževanje, licenčni seminarji).
Udeleženec izobraževanja (ime in priimek): ____________________________________________
__________________________________________
Višina stroškov izobraževanja:
_______________ EUR (skupaj)
kotizacija:
_______________ EUR
ostali materialni stroški (kaj): _______________ EUR

Priloge:
Kopija plačanega računa.
Potrdilo o opravljenem izobraževanju.
Pogodba s kandidatom za izobraževanje, s katero se kandidat obvezuje, da bo najmanj eno
leto opravljal strokovno delo pri izvajalcu športa, ki ga pošilja na izobraževanje.

Kraja in datum:

žig

Podpis odgovorne osebe:
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5.2. Organizacija občinskih športnih prireditev
Sofinancirajo se velike športne prireditve, ki pospešujejo motivacije za šport, športno aktivnosti in
imajo velik promocijski učinek za občinski šport, gospodarstvo in turizem v Občini Škocjan ter jih
organizirajo izvajalci letnih športnih programov.
Sofinancirajo se prireditve, ki imajo promocijski učinek za šport in so vključene v koledar prireditev
za tekoče leto.
Sofinancirajo se materialni stroški športnih prireditev (največ do 80%), ki se odvijajo v Občini
Škocjan vendar vsakemu izvajalcu največ štiri prireditve letno.
Naziv prireditve:
_______________________________________________________________________________
Kratek opis prireditve (vsebina, namen, cilj…)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Višina stroškov prireditev:
materialni stroški (kaj)
materialni stroški (kaj)
materialni stroški (kaj)
drugo (kaj)

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Nivo organizacije prireditve (označite):
a) občinski
b) medobčinski

EUR (skupaj)
EUR
EUR
EUR
EUR

c) državni

Objekt izvedbe prireditve (kraj, mesto): ______________________________________________
Rekreativne prireditve za individualne športne panoge:
Število udeležencev:
_______________________
Rekreativne prireditve za ekipne športne panoge:
Število ekip:
______
Število članov posamezne ekipe:
______

Obrazec 5.2. izpolnite za vsako prireditev posebej, v sofinanciranje prijavite lahko največ štiri
prireditve.

Kraj in datum:

žig

Podpis odgovorne osebe:
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5.3. Delovanje društev, občinskih in drugih zvez ter zavodov
Športno društvo s sedežem na območju občine Škocjan:
Sofinancira se redna dejavnosti društev s sedežem na območju občine Škocjan.
Število članov, ki plačujejo članarino: ______________________
Število registriranih tekmovalcev:

______________________

Število ustrezno usposobljenih strokovnih sodelavcev:

vaditelji brez ustrezne športne izobrazbe: ______________

trenerji z licenco (dokazilo v prilogi):
______________

profesor športne vzgoje (tudi študenti Fakultete za šport): ______________
Datum zadnjega občnega zbora (skupščine) v tekočem letu: ______________

Športno društvo s sedežem izven območja občine Škocjan:
Sofinancira se redna dejavnost športnega društva s sedežem izven območja občine Škocjan,
katerega člani so tudi občani občine Škocjan. Pogoj za sofinanciranje s strani občine Škocjan je, da
društvo pokriva dejavnost, katero ne pokrivajo društva s sedežem v občini Škocjan.
Število članov iz občine Škocjan, ki plačujejo članarino: ______________________
Število registriranih tekmovalcev iz občine Škocjan:

______________________

Število ustrezno usposobljenih strokovnih sodelavcev:

vaditelji brez ustrezne športne izobrazbe: ______________

trenerji z licenco (dokazilo v prilogi): ______________

profesor športne vzgoje (tudi študenti Fakultete za šport): ______________

Priloga:
Seznam članov društva (ime in priimek, naslov) – za društva s sedežem v občini Škocjan.
Število registriranih tekmovalcev (ime in priimek, naslov) – za društva s sedežem v občini
Škocjan.
Seznam članov, ki so občani občine Škocjan (ime in priimek, naslov) – za društva s
sedežem izven občine Škocjan.
Število registriranih tekmovalcev iz Občine Škocjan (ime in priimek, naslov) – za društva s
sedežem izven občine Škocjan.
Dokazila o strokovni usposobljenosti sodelavcev.

Kraj in datum:

žig

Podpis odgovorne osebe:
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