POSREDOVANJE POROČIL O IZVAJANJU LPŠ 2017: OPOZORILO IN NAVODILA
1. OPOZORILO IZVAJALCEM LPŠ 2017
V postopku javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v občini Škofja Loka za leto 2017 ste bili na osnovi
oddane vloge izbrani kot eden od izvajalcev LPŠ 2017. S sklepom o izbiri ste bilo obveščeni, katere od
prijavljenih športnih programov in v kolikšni meri vam bo občina sofinancirala v letu 2017
S podpisom pogodbe o sofinanciranju LPŠ v občini Škofja Loka za leto 2017 ste se zavezali, da boste
redno dostavljali zahtevana poročila o izvršeni vadbi. Na spletni strani Zavoda za šport je objavljen
obrazec za poročanje (excelov dokument), ki bi ga morali za prvo polovico leta 2017 oddati najkasneje
do 15.07.2017!
V kolikor poročila o izvedbi programov/področij športa za prvo polovica leta (obdobje: januar – junij
2017) ne boste oddali najkasneje do 15.09.2017, bomo primorani postopati v skladu s pogodbo (5.
člen, 1. odstavek), kar pomeni, da bomo:
• ustavili vsa denarna nakazila in/ali,
• ustavili denarna nakazila in zahtevali vračilo sredstev.
Posebej opozarjamo vse izvajalce LPŠ 2017 na določilo pogodbe (5. člen 4. odstavek), ki izrecno navaja,
da izvajalec, ki krši določila pogodbe (neporočanje o izvedbi programov/področij športa po LPŠ 2017 pa
je takšna kršitev) in je to nesporno ugotovljeno, ne more kandidirati za proračunska sredstva na
naslednjem razpisu za sofinanciranje LPŠ v občini Škofja Loka (v letu 2018).

2. DODATNA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE POROČIL O IZVAJAJNJU PROGRAMOV/PODROČIJ
LPŠ
Čeprav so navodila za izpolnjevanje obrazcev za poročanje o izvedbi programov/področij športa
zapisana v obrazcih, vam posredujemo dodatna pojasnila. Pri nekaterih že oddanih poročilih smo
namreč zasledili pomanjkljivosti oziroma nedoslednosti, ki prvenstveno zmanjšujejo kvaliteto oddanih
poročil in zameglijo realno sliko izvajanja LPŠ!
A. POROČANJE O IZVEDBI ŠPORTNIH PROGRAMOV (obrazec: EXCEL, zavihek: RV-1-6)
• OSNOVNO OPOZORILO: poročilo o izvedbi redne vadbe za prvo polovico leta 2017 morate izpolniti
za VSAKO VADBENO SKUPNO, ki vam je bila priznana z javnim razpisom! To pomeni naslednje: če
je bilo z JR priznanih 10 programov/projektov (glej SKLEP o izbiri stolpec »programi-projekti«),
morate poročilo izpolniti za vsak program posebej (zavihek »RV-1-6« boste kopirali)! Kot prijavitelji
sami najbolje veste, s katerimi programi ste kandidirali, zato to ne bi smela biti težava!
• Za vsako priznano vadbeno skupino izpolnite poročilo po naslednjih navodilih (izjema so lahko
kategorizirani športniki, kjer se sofinancirajo DODATNI programi; poročilo o redni vadbi za
kategorizirane lahko združite s poročilom vadbene skupine, kjer kategorizirani izvajajo osnovno
vadbo):
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TRENER/VODJA
STROKOVNI NAZIV
ŠTEVILO UR VADBE
ŠTEVILO TRENINGOV

ŠTEVILO VKLJUČENIH
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Vpiše se število VSEH, ki so se udeležili
vadbe!

OPOMBA
vpišite ime (naziv) vadbene skupine
če skupina nima vodje programa, pustite polje prazno!
če vodja skupine nima strokovnega naziva, pustite polje prazno!
za vsak mesec posebej vpišete, koliko ur vadbe je skupina opravila.
za vsak mesec posebej vpišete, koliko treningov je skupina opravila.
Praviloma je seštevek števila ur vadbe višji od seštevka števila
treningov (trening traja več kot eno uro). Izjemoma bi lahko bilo pri
ŠVOM prostočasno tudi drugače (če vadba traja 45 min. – v tem
premeru število treningov in število ur vadbe IZENAČITE (1 = 1)!
Vnese se SEŠTEVEK vseh sodelujočih v procesu vadbe; NE povprečja,
NE največjega števila vključenih na enem treningu
(glej primer 1.)

•

PRIMERI:
o 1.) RE skupina (balinanje) je imela v mesecu aprilu štiri (4) vadbe (1 x tedensko). Vsaka
vadba je trajala po 2,0 uri. Na prvi vadbi je bilo prisotnih 12, na drugi 14, na tretji 8 in na
četrti 6 vadečih!
VPIS V POROČILO: število ur vadbe: 8,0; število treningov; 4; število vključenih: 40!
o 2.) Različne športne panoge imajo različno dolžino trenažnega procesa, ker se med seboj
razlikujejo, kar je logično! Vendar: v poročilo vpišite samo ure efektivne vadbe vadečih!
(planinski pohod se ne začne, ko sedemo v avtobus, ki nas pelje do izhodišča ture, temveč
ko »zagrizemo« v breg! Odšteti je treba tudi počitek (malico) v planinski koči!).
o 3.) dolžino treninga tudi ne štejemo glede na obveznosti trenerja (priprava, prevoz,
izvedba treninga): upošteva se samo tiste del, kjer so prisotni vadeči športniki!
o 4.) v trenažni proces NE sodi udeležba na prvenstvenih/pokalnih… tekmah/tekmovanjih.
Udejstvovanje na uradnih tekmovanjih NPŠZ se ne vpisuje v poročilo! Upoštevajo se lahko
le pripravljalne tekme (ki potekajo v sklopu trenažnega procesa)!

B. POROČANJE O UDELEŽBI NA USPOSABLJANJU – IZPOPOLNJEVANJU (obrazec: EXCEL, zavihek:
uspos.-izpop.)
V poročilo vpišite podatke o udeležbi na strokovnih usposabljanjih/izpopolnjevanjih SAMO v letu 2017!
o 1.) IZVAJALEC: se avtomatično izpiše z vpisom v zavihek »RV-1-6«!
o 2.) NAZIV USPOSABLJANJA/IZPOPOLNJEVANJA, KRAJ IN DATUM IZVEDBE, IZVAJALEC
USPOSABLJANJA/ IZPOPOLNJEVANJA: vpišite ustrezne podatke: izvajalec je praviloma
NPŠZ (lahko tudi FŠ, OKS-ZŠZ…)!
o 3.) POIMENSKI SEZNAM UDELEŽENCEV: ločeno (usposabljanje – izpopolnjevanje) vpišite
vse trenerje, ki so se v letu 2017 udeležili programov usposabljanja/izpopolnjevanja. V
rubriko »strokovni naziv oz. potrjena licenca« vpišite datum pridobitve (2017)! Za vsakega
udeleženca priložite kopijo dokumenta, ki dokazuje uspešno dokončano strokovno
usposabljanje/izpopolnjevanje!
o 4.) STROŠKOVNI DEL POROČILA: pri prihodkih ne pozabite vpisati višine proračunskih
sredstev (glej: pogodba o sofinanciranju LPŠ – tabela), če je bilo področje sofinancirano iz
javnega razpisa.
o 5.) TEKSTUALNI DEL POROČILA: poročilo lahko vsebinsko dopolnite!
C. POROČANJE O IZVEDBI ŠPORTNE PRIREDITVE (obrazec: EXCEL, zavihek: prireditev)
Poročilo izpolnite za vsako športno prireditev, ki vam je bila priznana z javnim razpisom in ste jo v prvi
polovici leta 2017 že izvedli! Če je bilo izvedenih prireditev več, morate kopirati zavihek!
o 1.) IZVAJALEC: se avtomatično izpiše z vpisom v zavihek »RV-1-6«!
o 2.) NAZIV PRIREDITVE, DATUM IZVEDBE, ŠTEVILO UDELEŽENCEV: vpišite ustrezne podatke;
skupno število udeležencev se izračuna samo!
o 3.) STROŠKOVNI DEL POROČILA: pri prihodkih ne pozabite vpisati proračunskih sredstev
(glej: pogodba o sofinanciranju LPŠ – tabela), če je bila prireditev sofinancirana iz javnega
razpisa.
o 4.) REZULTATI TEKMOVANJA/OPIS PRIREDITVE: rezultati tekmovanja so OBVEZNA priloga
poročila. Če gre za prireditev netekmovalnega značaja (promocija, manifestacija), športni
dogodek vsebinsko opišite na za to predvidenem mestu.
D. ŠPORTNA DRUŠTVA IN KLUBI (z izjemo Športne zveze) NE IZPOLNJUJETE ZAVIHKA »programi
VIZ«!
Zavihek je prirejen poročanju o izvedbi programov, ki se izvajajo v zavodih s področja VIZ!
E. ZAVIHKI TD-1, TD-2 in TD-3 so neobvezni in jih lahko (po potrebi) uporabljate za lastno evidenco:
treningov //ur vadbe // vključenih v programe!
DODATNO:

Poročila o redni vadbi v drugi polovici leta 2017 (obdobje: julij – december 2017) boste morali oddati
najkasneje do 15.01.2018 (obrazec: EXCEL, zavihek: RV-7-12)! Na identičen način kot za prvo polovico
leta!
V kolikor imate (boste imeli) težave pri izpolnjevanju kateregakoli obrazca iz POROČILA, se lahko
obrnete na našega zunanjega strokovnega sodelavca:

OLAF GRBEC: telefon 041 697 978; e-naslov: olaf.grbec@gmail.com.

S športnimi pozdravi!
Škofja Loka, 30.08.2017

Zavod za šport Škofja Loka
Direktor:
IGOR DRAKSLER

