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KONTROLNI LIST OBVEZNIH OBRAZCEV IN PRILOG 
 

Št. Obrazci in priloge predložene po naslednjem vrstnem redu DA NE 

1. Naslovnica razpisne dokumentacije 
 

  

2. OBR-1 – Podatki o prijavitelju športnega programa s prilogami:  
 

 

2.a Temeljni akt društva (le prijavitelji, ki kandidirajo prvič)   

2.b Fotokopija veljavne registracije (samo društva, ki se prvič prijavljajo na javni razpis)   

2.c Občni zbor ali skupščina prijavitelja:   

  izveden dne: ___________ 
 

  

  bo izveden dne: __________ 
 

  

2.d Zapisnik občnega zbora ali skupščine s poročimo in listo prisotnosti   

2.e Seznam članov društva   

2.f Dokazilo o številu članov s plačano letno članarino na transakcijski račun za preteklo leto 
(bančni izpis ali druga istovetna listina vezana na članarino – stanje na dan 31.12.2017) 

  

2.g Dokazilo o številu vadečih s plačano vadnino na transakcijski račun za preteklo leto (stanje 
na dan 31.12.2017) 

  

2.h Pooblastilo prijavitelja (le v primeru, daje prijavitelj pooblastil drugo osebo)   

3. OBR-2 – Izjave 
 

  

4. OBR-3 – Prijava športnih programov s prilogami: 
V primeru, da gre v več programih športa za isti kader, ki ustreza strokovnih zahtevam NPŠZ, glede 
na športni program, se dokazila o strokovnosti priložijo le enkrat, pri tem pa priloge označite za 
katere športne programe prilagate dokazila. 
V primeru, da uporabljate isti objekt za več športnih programov, se dokazilo o najemu ali uporabi 
objekta priloži le enkrat, na prilogo pa označite h katerimi športnim programom prilagate dokazila, 
pri tem pa mora biti iz dokazila razviden obseg in namen uporabe športnega programa, v 
nasprotnem primeru se priloži potrjen urnik vadbe. 

 
 

 

4.a Programi ŠVOM – prostočasni, predšolski (obkrožite): 
- poimenski seznam vadečih z letnico rojstva, 
- dokazilo (potrdilo) - strokovni kader, 
- dokazilo o najemu ali uporabi objekta. 

  

4.b Programi ŠVOM – prostočasni, šolski(obkrožite): 
- poimenski seznam vadečih z letnico rojstva, 
- dokazilo (potrdilo) - strokovni kader, 
- dokazilo o najemu ali uporabi objekta. 

  

4.c Programi ŠVOM – prostočasni, mladina (obkrožite): 
- poimenski seznam vadečih z letnico rojstva, 
- dokazilo (potrdilo) - strokovni kader, 
- dokazilo o najemu ali uporabi objekta. 

  

4.d Program športna rekreacija odraslih: 
- poimenski seznam vadečih, 
- dokazilo (potrdilo) - strokovni kader, 
- dokazilo o najemu ali uporabi objekta. 

  

4.e Program športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport: 
- poimenski seznam vadečih po selekcijah, 
- poimenski seznam registriranih tekmovalcev, potrjen s strani NPŠZ oz. povezave na uradno 
objavo registriranih tekmovalcev, 
- poimenski seznam kategoriziranih športnikov, potrjen s strani NPŠZ oz. povezave na uradno 
objavo registriranih tekmovalcev, 
- dokazilo (potrdilo) - strokovni kader, 
- dokazilo o najemu ali uporabi objekta, 
- izpis uradnih rezultatov tekmovanj na vseh ravneh, iz katerih bo razvidna uvrstitev, nivo in 
športna panoga. 

  

4.f Program kakovostnega športa  
- dokazilo (potrdilo) - strokovni kader, 
- dokazilo o najemu ali uporabi objekta 
- izpis uradnih rezultatov tekmovanj na vseh ravneh. 

  

4.h. Razvojne dejavnosti v športu 
Za vsakega navedenega udeleženca se priloži kopija dokumenta, ki dokazuje 
pridobljeno/potrjeno strokovno usposobljenost 

  

4.i Športne prireditve 
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5. OBR-4 – Program dela v letu 2018 
 

  

6. OBR-5 - Finančni načrt izvajanja letnega programa v letu 2018 
 

  

7. OBR-6 – Vzorec pogodbe z izjavo in obrazci poročil 
(vzorec pogodbe in izjavo izpolni prijavitelj) 

  

6.a OBR-6_1 – vzorec polletnega poročila – se ne priloži   

6.b OBR-6_2 – vzorec letnega poročila - se ne priloži   

7. OBR-7 – kontrolni list 
 

  

 
Prijavitelj izpolni zgornjo tabelo tako, da označi priloge z DA ali NE, ki jih prilaga k prijavi.  
 

 
 

Datum: ____________                                Žig   …….                   ______________________ 
                (podpis odgovorne osebe) 

 
 
 
 
 

 
Pojasnila prijavitelja: 
 

 

 

 
 

 
 
 


