
LETNO POROČILO - sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2022 
 

 
 

L E T N O  P O R O Č I L O   
O IZVEDENEM PRIJAVLJENEM ŠPORTNEM PROGRAMU V LETU 2022 

 
 
1.  
IME IZVAJALCA:  

NASLOV IZVAJLCA:  

ZAKONITI ZASTOPNIK:  

TELEFON:  

E-POŠTA:  

ŠT. POGODBE O SOFINANIRANJU: 

VRSTA ŠPORTNEGA PROGRAMA: 

STROKOVNI KADER V PROGRAMU ŠPORTA: 
 
1. OPIS IZVAJANJA PRIJAVLJENEGA ŠPORTNEGA PROGRAMA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2. DOSEŽENI CILJI IN REZULTATI PRIJAVLJENEGA ŠPORTNEGA PROGRAMA  
Doseženi cilji (opišite) 

 

 

 

 

 

 

 
 
Najboljši tekmovalni dosežki, doseženi v okviru programa (za kolektivne panoge navedite končno 
uvrstitev) 
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3. 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 

Realizirano SKUPNO število ur vadbe, priprav in tekmovanj:   ur 
 
 
4. USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU:  

 

Ime in priimek udeleženca Naziv izobraževanja 
oz. usposabljanja:  

Datum 
izobraževanja 

oz. 
usposabljanja:  

Organizator 
izobraževanja oz. 

usposabljanja: 

Naziv oz. licenca, 
pridobljena na 

izobraževanju oz. 
usposabljanju – 

STOPNJA 
izpopolnjevanja 
/usposabljanja:  

          

          

          

          

          

Priloga: Dokazilo o udeležbi in pridobitvi naziva oz. licenca. 
 
 
5. PROGRAMI, ŠTEVILO UDELEŽENCEV IN REZULATI 

 

Obstoječi programi prostočasne športne vzgoje                                              
otrok in mladine  

(ne tekmovalni značaj) 
do 19. leta, najmanj 30 tednov v letu (60 ur)  

Celoletni ciljni športno-rekreativni programi 
(odrasli)  

najmanj 30 tednov v letu, 60 ur 

število programov število vključenega 
strokovnega kadra 

število 
vključenih  

število 
programov 

število vključenega 
strokovnega kadra število vključenih 

       
      

 

Športne prireditve 

Naziv prireditve Datum izvedbe 
število 
vključenega 
strokovnega 
kadra 

število 
vključenih 
športnikov 

Višina prihodkov 
V EUR 

 
Višina odhodkov 
za izvedbo v EUR 
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Programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport  
(kakovostna športna vzgoja, nadgrajena s treningi v posamezni športni panogi, otroci do 19. leta starosti, vključeni v tekmovalne 

sisteme, strokovno izobražen strokovni kader) 

Število programov 
Število vključenega 
strokovnega kadra Število vključenih Rezultati 

      
  
  

Priloga: Priložijo se seznami vadečih po programih in dokazila o doseženih rezultatih za posamezen prijavljen 
program. 
 
 

NAZIV PROGRAMA     

 program 

vključeni 
(vadeči)  

ŠTEVILO - 
VELIKOST 
SKUPINE 

Št. ur 
vadbe/teden 

 
Št. ur 

vadbe/leto 

 
Št. 

trenerskega 
kadra 

 
Športni objekt 

          
          
          

 
         

       

       

       

       

       

       

       

       
Priloži se urnik za posamezen izveden program. 
 
 

Kakovostni šport 
Uporaba športnih objektov za programe kakovostnega športa 

(športniki ali športne ekipe v članskih starostnih kategorijah) 

število programov število vključenih 

    
 
 

Kakovostni šport članskih ekip kolektivnega športa,                                                                                                                             
v 1. 2. ali 3. državni ligi oz. v regijski ligi 

Število 
vključenih 

Število 
vključenega 
strokovnega 

kadra 
Število tekmovanj 

Rezultati 
(izpis rezultatov oz. 
povezava na spletno 

stran objavljenih 
rezultatov). 

Stroški izvajanja 
tekmovalnega 

programa  
SKUPAJ V EUR                                      

Stroški prevozov 
na/iz tekmovanja 
SKUPAJ v EUR 

     
   

 
 
UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH 

 
DATUM TEKMOVANJA VRSTA TEKMOVANJA KRAJ TEKMOVANJA SKUPINA ŠTEV. 

NASTOPAJOČIH 
 

USPEH/MESTO 

      

      

      

      



LETNO POROČILO - sofinanciranje letnega programa športa v Občini Cerklje na Gorenjskem za leto 2022 
 

      

      

      

      

      

      

      

Priloga: Izpis rezultatov ali druge vrste izpis objav doseženih mest. 
 
 
6. UDELEŽBA NA ŠPORTNIH PRIREDITVAH, TURNIRJIH (se izpolni le v primeru, ko je izvajalec izvedel večjo 

prireditev (navedeno spodaj v točkah od 1. do 4.) 
 
Naziv prireditve: ___________________________________________________________________________ 
 
Kraj prireditve: ______________________________________________  Datum: ____________________     
 
Lokacija prireditve:    _____________________________________________________________ 
  
Vrsta prireditve: ______________________________________________________________ 
(obkrožite število pred vrsto, ki ustreza prijavljeni prireditvi) 
 

1. OBČINSKA ŠPORTNA PRIREDITEV – udeleženci so pretežno iz občine Cerklje na Gorenjskem 
 

2. MEDOBČINSKA ŠPORTNA PRIREDITEV – udeleženci so iz več občin 
 

3. DRŽAVNA ŠPORTNA PRIREDITEV – udeleženci iz cele države 
 

4. MEDNARODNA ŠPORTNA PRIREDITEV – udeleženci iz več držav  
 
Število udeležencev/tekmovalcev na prireditvi: __________________________________ od tega: 
 

do 15 let od 16 do 20 let odrasli nad 21 let SKUPAJ 
    

 
Delež tujih nastopajočih pri mednarodnih prireditvah: 

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

 
Kratek opis prireditve (opišite) 

 

 

 
 
Doseženi cilji prireditve (opišite) 
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7. FINANČNO POROČILO PRIHODOV IN ODHODKOV PROGRAMA 
 

PRIHODKI V LETU 2022 PRIHODKI v EUR 
 

v % 

LASTNA SREDSTVA:    

Članarina   

Vadnina   

Donacije   

Sponzorstvo   

Drugo (navedite):   

Drugo (navedite):   

Drugo (navedite):   

SKUPAJ LASTNA SREDSTVA: (1)   
   

JAVNA SREDSTVA:   

sredstva iz proračuna Občina Cerklje na Gorenjskem   

sredstva iz državnega proračuna   

evropska sredstva   

druga javna sredstva (navedite):    

SKUPAJ JAVNA SREDSTVA (2)    

PRIHODKI SKUPAJ (1+2)   

 
 

ODHODKI V LETU 2022 ODHODKI 
bruto v EUR v % 

1. Stroški izvajanja programa:   

stroški strokovnega kadra v športu (redno zaposleni, honorarno 
zaposleni, avtorske in/ali podjemne pogodbe, itd.)     

stroški prevozov na tekmovanja –športni programi 
(razen KŠ-ČE)     

stroški prevozov na tekmovanja – tekmovalni program KŠ 
članske ekip (KŠ-ČE)   

stroški letnih priprav in izvedbe/organizacije tekmovanj oz. 
udeležbe na tekmovanjih (registracija ekip, prijavnine na tekmovanje, stroški 
zdravstvene službe in zdravstvenih pregledov, sodniški stroški in stroški delegatov, stroški 
varovanja in zavarovanj, itd.) 

    

stroški organizacije športnih prireditev in/ali turnirjev (materialni 
stroški, tehnična pomoč, administracija (varovanje ipd.), materialne ali finančne nagrade, 
športna oprema ali rekviziti, potni stroški, stroški uradnih oseb (sodniki, delegati, 
časomerilci), stroški oglaševanja in promocije, stroški strokovnega in/ali organizacijskega 
kadra 

    

stroški izvajanja tekmovalnega programa članskih ekip 
kolektivnega športa v DL in RN (registracija ekip, prijavnina na tekmovanje, 
stroški sodnikov in delegatov, stroški zdravstvene službe, stroški zdravstvenih pregledov, 
stroški snemanj tekem, stroški povezanih z zagotavljanjem varnosti na tekmah) 

  

drugo (navedite):     

SKUPAJ STROŠKI (1)     

2. Materialni in drugi stroški    

administrativni stroški (pisarniški material, potrošni material, obveščanje, 
računovodske storitve, ipd.)     

športna oprema, rekviziti, pripomočki     

drugo (navedite):     
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SKUPAJ MATERILANI IN DRUGI STROŠKI STORITEV (2)     

3. Stroški najema in uporabe športne infrastrukture za vadbo 
in tekmovanja 

  

Stroški za najem športnih objektov za izvajanje športnih 
programov     

drugo (navedite):     

STROŠKI NAJEMA IN UPORABE SKUPAJ (3)     

4. Razvojne in strokovne naloge v športu   

izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih 
kadrov v športu     

stroški delovanja izvajalca     

drugo (navedite):     

STROŠKI RAZVOJNIH IN STROKOVNIH NALOG SKUPAJ (4)     

ODHODKI SKUPAJ (1+2+3+4)     
 
 
Končnemu poročilu se priložijo dokazila o nastalih stroških (bančni odrezek, blagajniški izdatek, pogodbe, ipd. …), ki 
še niso bila predložena k vmesenim zahtevkom in s katerimi se dokazuje namenska poraba odobrenih sredstev: 
 
Zapr. št.  Kratek opis računa, ki se prilaga Vrednost v EUR 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Obvezne priloge (obkrožiti): 

• Računi oz. druge listine, dokazljivo s knjigovodskimi listinami o stroških izvajanja športnega programa. 
• Dokazila o izobraževanju oz. usposabljanju. 

• Dokazila o udeležbah na tekmovanjih in doseženih rezultatih. 
• Računi oz. druge listine izvajanja tekmovalnega programa kakovostnega športa članskih ekip kolektivnega 

športa. 
• Drugo (se navede): _______________ 

 
Končno poročilo pripravil/a: _______________________________ 
 
Spodaj podpisani izjavljam, da so podatki oddani v tem letnem poročilu za leto 2022 točni in resnični ter preverljivi na 
sedežu izvajalca športnega programa. 
 
Kraj: ___________    Žig:   Ime priimek zakonitega zastopnika: 

 
 
Podpis : 
_____________________ 

 


