
 
1.0. Razpisni obrazec »ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA IN PRIREDITVE« za 
koordinacijo športne panoge ali prireditve v šolskem letu 2019/20 

 

I.PODATKI O PRIJAVITELJU: NACIONALNA PANOŽNA ŠPORTNA ZVEZA oz. 
IZVAJALEC  

 

II. PODATKI O KOORDINATORJU 

1.12. Ime in priimek  

1.13. 
Strokovna usposobljenost 
in/ali strokovna izobrazba 

 

1.14. Naslov  

1.15. Poštna številka  

1.16. Kraj  

1.17. Telefon  GSM  

1.18. e – pošta  

 

1.19. KOORDINIRANJE PROGRAMA  ZA (ustrezno obkroži): 

a) OSNOVNE ŠOLE 
b) SREDNJE ŠOLE 
c) OSNOVNE ŠOLE S PRILAGOJENIM PROGRAMOM 
d) ŠPORT INVALIDOV 

 

III. FINANCIRANJE KOORDINACIJE  

1.20. PREDVIDENI PRIHODKI znesek v  EUR 

Zavod za šport RS Planica (navedite prihodke iz leta 2018/19)  

Sredstva nacionalne panožne športne zveze   

Drugi viri (socialne službe, zdravstvene službe, donatorji, sponzorji...)   

SKUPAJ  

  

1.1. Športna panoga  

1.2. Prijavitelj    

1.3. Naslov  

1.4. Poštna številka  

1.5. Kraj   

1.6. Odgovorna oseba  

1.7. Telefon  GSM  

1.8. e – pošta  

1.9. Spletna stran  

1.10. Davčna številka 
                                                        Davčni zavezanec    DA    
NE 

1.11. Transakcijski račun  
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1.21. 
PREDVIDENI STROŠKI 
(ODHODKI) za delo 
koordinatorja in ostali stroški 

Število enot 
(ure, pot…) 

 postavka 
na enoto v 

EUR 
znesek v  EUR 

Strošek strokovnega dela (priprava 
razpisov in tekmovalnih sistemov, pravil 
tekmovanj …) 

   

Strošek administrativnega dela     

Delo na terenu (dnevnice, potni stroški)    

Stroški pisarniškega materiala    

Stroški telefona in interneta    

Drugi stroški (opis in vrednotenje dodatnih stroškov):  

Strošek 1 (opis)   

Strošek 2 (opis)   

Strošek 3 (opis)   

SKUPAJ  

 
1. Izjava: 
 
DA/NE (ustrezno obkroži) 
 
Dajem veljavno privolitev, da bo (Zavod za šport RS Planica) lahko objavi mojo fotografijo,  v 
informatorju za šolsko leto 2019/20.  
 
________________                                                                  
(Podpis koordinatorja)                     
 
 
2. Izjava: 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so vsi podatki v prijavi resnični ter 
da se strinjamo s preverjanjem namenske porabe odobrenih proračunskih sredstev.  
 
V kolikor smo vlogi priložili kopije, slednje ustrezajo originalom. 
 
Izjavljamo, da smo seznanjeni in se v celoti strinjamo z določbami javnega razpisa. 

 
Datum: 
 
________________                                                                 ________________ 

(Podpis koordinatorja)                       žig:                    (Podpis odgovorne osebe prijavitelja) 
 
 

 
POMEMBNO:  

*Priloge. 
- Subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 6. členu Zakona o 

športu in bodo na podlagi pooblastila posamezne nacionalne panožne športne zveze 
strokovno pripravljali, koordinirali in vodili program šolskih športnih tekmovanj za 
posamezno športno panogo priložijo Razpisni obrazec 3 (pooblastilo NPZ prijavitelju)-
ne velja za koordinacijo OŠPP in ŠPORT INVALIDOV)).  

- Predlog razpisa šolskega športnega tekmovanja (za ekipne panoge velja tekmovalni 

sistem, ki ga določi Zavod za šport RS Planica) v Wordovi obliki, poslan na 

elektronski naslov: bostjan.vintar@sport.si, za objavo v Informatorju šolsko leto 

2019/20. 

mailto:bostjan.vintar@sport.si
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2.0. Razpisni obrazec »ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA IN PRIREDITVE« predvideno število 
udeležencev in tekmovanj ter predvideno število medalj, pokalov, plaket, praktičnih nagrad in ostalih 
materialnih sredstev za šolsko leto 2019/20 

 
 

_______________________________  (obrazec izpolnite za vsak tip šole posebej:  npr. - 
osnovna šola, srednja šola, OŠPP) 

 

I. PREDVIDENO ŠTEVILO UDELEŽENCEV 

 učenci oz. dijaki učenke oz. dijakinje SKUPAJ 

Področno tekmovanje    

Četrtfinalno tekmovanje    

Polfinalno tekmovanje    

Finalno tekmovanje    
 

II. PREDVIDENO ŠTEVILO TEKMOVANJ 

 posamično ekipno SKUPAJ 

Področno tekmovanje    

Četrtfinalno tekmovanje    

Polfinalno tekmovanje    

Finalno tekmovanje    
 

III. PREDVIDENO ŠTEVILO MEDALJ, POKALOV, PLAKET IN PRAKTIČNIH NAGRAD 

 Področno 
tekmovanje 

Četrtfinalno 
tekmovanje 

Polfinalno 
tekmovanje 

Finalno 
tekmovanje 

Množična 
prireditev 

SKUPAJ 

Število pokalov (v kompletih)       

Število plaket (v kompletih)       

Število medalj (v kompletih)       

Število spominskih medalj       

Število diplom       

Število nagrad za  udeležence       

Število nagrad za 1.-3. mesto       

Število nagrad za 4.-6. mesto       

Število nagrad za izvajalca       

 
 
 
 

Datum: 
 
________________                                                                 ________________ 

(Podpis koordinatorja)                       žig:                  (Podpis odgovorne osebe   prijavitelja) 
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3.0. Razpisni obrazec »ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA IN PRIREDITVE« šolsko leto 2019/20  
POOBLASTILO nacionalne panožne športne zveze  

 
 

Nacionalna panožna športna zveza: 
 

____________________________________________________________ (naziv in 
naslov) 

 
 
Pooblašča prijavitelja: 
 
 

____________________________________________________________ (ime 
organizacije in naslov) 

 
 
da, strokovno pripravi, koordinira in vodi program šolskih športnih tekmovanj in 
prireditev, ki ga sofinancira Zavod za šport RS Planica v šolskem letu 2019/20 v športni 
panogi   

 
 

______________________________________________________ 
 
 
 
 
                                                                                              ________________ 
    žig:                                  

                podpis odgovorne osebe  
        nacionalne panožne športne zveze: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Pooblastilo je kot priloga k razpisni dokumentaciji s katero se prijavitelj prijavlja na objavljeni razpis za  
sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in prireditev v 
šolskem letu 2019/20. 
 


