
ŠPORTNA ZVEZA SLOVENJ GRADEC 
REGIJSKA PISARNA OKS-ZŠZS ZA KOROŠKO 
KOPALIŠKA ULICA 27, 2380 SLOVENJ GRADEC 
tel.: +386 (0)2 8838180; fax.: +386 (0)2 8838181 
davčna št.: SI98068288; matična št.: 5047153000 
TRR: SI56 1010 0003 9060 246, Banka Koper  
E-pošta: info@sportnazvezasg.si, www.sportnazvezasg.si  

 
INTERNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V LETU 2013  

za sredstva MO Slovenj Gradec  

za sredstva Koroške regije  
izpolnijo samo društva s sedežem v MO Slovenj Gradec 

PODATKI O IZVAJALCU  

Polno ime izvajalca       Odgovorna oseba        

Naslov       E–pošta (obvezno)        

Mat. št.:       TRR        

 

OSNOVNI PODATKI O PROGRAMU (podatke izpolnite le za en program)   

Program s katerim se izvajalec prijavlja na razpis: 

poletne  

jesenske  počitnice 

zimske  

interesna dejavnost otrok, mladine in študentov   

 

Naziv programa    

Ciljna skupina:           Starost:        

Čas izvajanja: (začetek programa datum):       (konec programa datum):        

Skupno število ur trajanja programa:       Skupno število dni trajanja programa:        

Predvideno število udeležencev:        Predvideno število skupin:          

Predvideno število ur volonterskega dela:        

 

Urnik in kraj izvajanja programa:  

vsebina/program  kraj izvajanja dan ura 
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Podatki o strokovnih delavcih, ki bodo izvajali dejavnost 

 
1. stopnja 
vaditelj 

2. stopnja 
učitelj 

3. stopnja 
trener z dipl. FŠ 

zadolžitve v 
programu 

ime priimek vol hon prof vol hon prof vol hon prof vol hon prof  

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

 

Finančni načrt programa: 

prihodki       odhodki       

lastna sredstva       stroški kadra       

sponzorji, donatorji       stroški objekta       

lokalna skupnost       stroški promocije       

udeleženci       režijski stroški (admin)       

drugo             drugo              

 

Predvidena cena za udeleženca brez sofinanciranja:       

 

Vsebina programa, kratek opis:       
 
 
 
 
 
  

Dodatne (spremljajoče) aktivnosti pri izpeljavi programa:       
 
  

 

Datum Žig  Odgovorna oseba:  
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Izvajalec programa »Šport paše« 

 

           

           

           

zastopnik 

           

tel/gsm 

           

e-pošta 

           

 

 

 

IZJAVA 

 

 

Izjavljamo. da se strinjamo z opisanim postopkom izvedbe programa Šport paše, katerega nosilec je 
Športna zveza Slovenj Gradec - regijska pisarna OKS, in da smo seznanjeni z načinom izvedbe in 
financiranja programa. 

Izjavljamo, da so vsi navedeni podatki točni, ter da se skladno z razpisnimi pogoji strinjamo s 
preverjanjem namenske porabe odobrenih sredstev s strani Športne zveze Slovenj Gradec. 

 

 

 

 

datum:       žig podpis 

 

 


