
1. VLOGA OVOJ ŠT. 2 
 

I. Sofinanciranje programov  
 
Obrazec I.a.  OVOJ ŠT. 2/1 
 
Področje: ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA IN DRUGA TEKMOVANJA  
 
Razpisani program: 
a) Organizacija in izvedba šolskih športnih prireditev 
b) Druga tekmovanja za otroke do 12 let 
 
Opomba: Vlagatelj mora za vsak program oz. enake programe z različno ceno, lokacijo ali 
terminom izpolniti ločen obrazec 
 
DODATNA NAVODILA ZA IZVEDBO PROGRAMOV: 
 
Razpisani program Organizacija in izvedba šolskih športnih prireditev se mora izvajati po 
vnaprej določenih propozicijah. Vlagatelji sprejmejo na znanje, da so spremembe propozicij 
tekom razpisnega obdobja možne in da bodo o morebitnih spremembah sproti obveščeni. 
Vlagatelji morajo pri pripravi vloge upoštevati sledeče: 
 
Navodila za izvedbo razpisanega programa Organizacija in izvedba šolskih športnih 
prireditev 
 
1. Izvajalec mora izvesti tekmovanja za izbrano športno panogo v vseh starostnih 

kategorijah, ki so opredeljene v knjižici Interesni programi športa v osnovnih šolah za 
šolsko leto 2008 - 2009 in določilih, objavljenih v Informatorju št. 1 za leto 2008 - 2009. 
Za vsako starostno kategorijo znotraj iste panoge je potrebno oddati svojo vlogo. Vloge 
oddane za različne starostne kategorije znotraj iste panoge bodo obravnavane kot ena 
vloga. 

2. Izvajalec mora izvesti tekmovanja za izbrano športno panogo v vseh starostnih 
kategorijah, ki so opredeljene v knjižici Interesni programi športa v srednjih šolah za 
šolsko leto 2008 - 2009 in določilih, objavljenih v Informatorju št. 1 za leto 2008 - 2009. 
Za vsako starostno kategorijo znotraj iste panoge je potrebno oddati svojo vlogo. Vloge 
oddane za različne starostne kategorije znotraj iste panoge bodo obravnavane kot ena 
vloga. 

3. Upoštevanje pogojev tekmovanj, ki so objavljena v knjižici Interesni programi športa v 
osnovnih šolah za šolsko leto 2008 - 2009 in knjižici Interesni programi športa v srednjih 
šolah za šolsko leto 2008 - 2009 

4. Priprava razpisa ter izvedba in organizacija tekmovanja 
5. Vodstvo tekmovanja, sodniki, tehnično osebje za izpeljavo tekmovanja 
6. Elektronske meritve časov 
7. Računalniška obdelava dosežkov celotnega tekmovanja 
8. Objava rezultatov na internetni strani 
9. Semaforizacija  
10. Operativne naloge: 

Interesni programi športa v osnovnih šolah 
Veliki atletski šolski pokal 2 tekmi (skupina A, B, C, D) 
Mali atletski šolski pokal 2 tekmi (skupina A, B, C, D) 
Mestno prvenstvo v atletiki 1 tekma 
Dvoranska atletika 5 tekem (skupina A, B, C, D, finale) 
Atletski troboj 4 tekem (skupina A, B, C, D) 
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Kros 2 tekmi (skupina A, B) 
Plavanje 1 tekma 
Šolski orientacijski tek 1 tekma 
Akvatlon 1 tekma 
Alpsko smučanje VSL 1 tekma  
Smučarski tek 1 tekma  
Interesni programi športa v srednjih šolah 
Atletski šolski pokal 1 tekma  
Ekipno mestno prvenstvo v atletiki 1 tekma 
Dvoranska atletika 1 tekma  
Kros 2 tekmi 
Plavanje 1 tekma 
Šolski orientacijski tek 1 tekma 
Smučarski tek 1 tekma 

 
Merilo 1:  Navedite polno ceno brez sofinanciranja MOL. Cena vsebuje strošek 

strokovnega kadra, strošek najema objekta, strošek opreme in rekvizitov, nagrad 
in priznanj, ter druge stroške storitev in materiala. V finančni konstrukciji 
projekta med prihodki ne sme biti upoštevano sofinanciranje MOL. 

 
Merilo 2:  Navedite izobrazbo oz. usposobljenost kadra in izkušnje vlagatelja iz preteklosti. 
 
Merilo 3:  

a) Če vlagatelj v rubriki Praktične nagrade obkroži DA, mora opisati katere oz. 
kakšne nagrade in v kakšnem obsegu so bile podeljene.  

b) Navedite vrste medijev, naziv medija in predviden obseg pojavljanj za vsak 
medij posebej, porazdeljeno na elektronske medije (RA, TV in WEB) in 
tiskane medije.  

 
Merilo 4:  Naštejte programe in opišite povezanost. 
 
TOČKOVANJE: 
 
Merilo 1:  (0-40)  

Vse vloge bodo glede na višino zneska Cena programa na udeleženca razvrščene 
v pet razredov. V 1. razred bodo razvrščene vloge z najnižjimi cenami, ki bodo 
prejele 40 točk, v 5. razred bodo razvrščene vloge z najvišjimi cenami, ki bodo 
prejele 0 točk. Vloge v ostalih razredih pa 30 oziroma 20 oziroma 10 točk, 
ustrezno glede na razred.      

 
Merilo 2:  (0-30)  

a) Razpisna komisija bo ocenila kadrovsko strukturo z 0-15 točk. 
b) Razpisna komisija bo ocenila izvajanje tekmovanj v preteklosti z 0-15 točk. 

 
Merilo 3:  (0-20) 

a) Razpisna komisija bo ocenila praktične nagrade z 0-10 točk.  
b) Razpisna komisija bo ocenila elektronske medije z 0-5 točk in tiskane medije 

z 0-5 točk.  
 

Merilo 4:  (0-10) Razpisna komisija bo ocenila povezavo s programi društev. 
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 OVOJ ŠT. 2/2 
 
Obrazec I.b. 
 
Področje:  DRUGI DO 80 URNI INTERESNI PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK, 

MLADINE IN ŠTUDENTOV TER OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI 
POTREBAMI 

 
Razpisani program: 
a) Športni programi po pouku za šoloobvezne otroke, ki jih izvajalci ponudijo v 

sodelovanju z osnovnimi šolami na več kot 10 šolah do 17. ure 
b) Drugi interesni programi športa za šoloobvezne otroke 
c) Drugi do 80 urni interesni programi športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami 
 
Opomba: Vlagatelj mora za vsak program oz. enake programe z različno ceno, lokacijo ali 
terminom izpolniti ločen obrazec 
 
DODATNA NAVODILA ZA IZVEDBO PROGRAMOV: 
 
Merilo 1:  Navedite polno ceno brez subvencije. Cena vsebuje strošek strokovnega kadra, 

strošek najema objekta, strošek opreme in rekvizitov ter druge stroške storitev in 
materiala.  

 
Merilo 3:  

a) Navedite izobrazbo oz. usposobljenost kadra.  
b) Navedite reference vlagatelja iz preteklosti.  

 
Merilo 4:  Vlagatelj ne izpolnjuje nič. Vrednosti se preračunajo glede na vse vseh vloge 

vlagateljev. 
 
TOČKOVANJE: 
 
Merilo 1:  (0-40) Vse vloge bodo glede na višino zneska Cena programa na udeleženca 

razvrščene v pet razredov. V 1. razred bodo razvrščene vloge z najnižjimi 
cenami, ki bodo prejele 40 točk, v 5. razred bodo razvrščene vloge z najvišjimi 
cenami, ki bodo prejele 0 točk. Vloge v ostalih razredih pa 30 oziroma 20 
oziroma 10 točk, ustrezno glede na razred.      

 
Merilo 2:  (0-20)  

Vse vloge bodo glede na število vadbenih skupin v razpisanem programu v 
predhodnem letu razvrščene v rastočo lestvico od najmanjšega števila vadbenih 
skupin do največjega števila vadbenih skupin. Vloge bodo nato razdeljene v pet 
razredov. V 1. razred bodo razvrščene vloge vlagateljev, ki v predhodnem letu 
niso izvajali programa in bodo prejele 0 točk. V 2. razred bodo razvrščene vloge 
vlagateljev, ki se bodo glede na število vadbenih skupin uvrstile med 0% in 25% 
vlog in bodo prejele 5 točk. Vloge v ostalih razredih glede na število vadbenih 
skupin: 
- 10 točk za uvrstitev med 26 in 50% 
- 15 točk za uvrstitev med 51 in 75% 
- 20 točk za uvrstitev med 76 in 100%. 

 
Merilo 3:  (0-20)  
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a) Razpisna komisija bo ocenila kakovost programa na podlagi Opisa izvedbe 
programa. Opis izvedbe programa bo ocenjen z 0-5 točk, kader z 
visokošolsko izobrazbo športne smeri prinese 10 točk, zgolj ustrezna 
usposobljenost kadra prinese 5 točk.  

b) Razpisna komisija bo ocenila reference z 0-5 točk.  
 
Merilo 4:  (0-20)  

Osnova za izračun je delež točk, ki jih je športna panoga prejela. v postopku 
razvrščanja in vrednotenja na podlagi 9. in 10. člena Pravilnika o pogojih, 
merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v 
Mestni občini Ljubljana. Vse vloge bodo glede na delež točk panoge razvrščene 
v pet razredov. V 1. razred bodo razvrščene vloge vlagateljev, ki ne izvajajo 
programov na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport, ter programov kakovostnega in vrhunskega športa, 
in bodo prejele 0 točk. V 2. razred bodo razvrščene vloge za programe v 
panogah, ki so v postopku razvrščanja prejele 0-25% delež točk, in bodo prejele 
5 točk. Vloge v ostalih razredih pa glede na dosežene deleže panog: 
- 10 točk za delež 26-50% 
- 15 točk za delež 51-75% 
- 20 točk za delež 76-100%. 
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 OVOJ ŠT. 2/3 
 
Obrazec I.c. 
 
Področje:  PROGRAMI VADBE ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE, 

USMERJENIH KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT, VADBE 
KAKOVOSTNEGA ŠPORTA TER VADBE VRHUNSKEGA ŠPORTA 

 
Razpisani program: 
a) Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

- Navodilo: Za vsako starostno kategorijo znotraj iste panoge je potrebno oddati 
svojo vlogo. Vloge oddane za različne starostne kategorije znotraj iste panoge 
bodo obravnavane kot ena vloga. 

- Vsi programi istega vlagatelja se bodo upoštevali kot ena vloga.  
b) Programi vadbe kakovostnega športa 

- Vsi programi istega vlagatelja se bodo upoštevali kot ena vloga.  
c) Programi vadbe vrhunskega športa 

- Vsi programi istega vlagatelja se bodo upoštevali kot ena vloga.  
 
Opomba: Vlagatelj mora za vsak program oz. enake programe z različno ceno, lokacijo ali 
terminom izpolniti ločen obrazec 
 
DODATNA NAVODILA ZA IZVEDBO PROGRAMOV: 
 
Merilo 1:  Podatek lahko vlagatelj vpiše sam. MOL bo podatek na podlagi podpisane izjave 

pridobila od NPŠŽ. V primeru razlik med podatki se upošteva podatek NPŠŽ.  
 
Merilo 2:  Podatek lahko vlagatelj vpiše sam. MOL bo podatek na podlagi podpisane izjave 

pridobila od OKS - ZŠZ. V primeru razlik med podatki se upošteva podatek 
OKS - ZŠZ.  

 
Merilo 3:  Podatek lahko vlagatelj vpiše sam. MOL bo podatek na podlagi podpisane izjave 

pridobila od OKS - ZŠZ. V primeru razlik med podatki se upošteva podatek 
OKS - ZŠZ. Za kolektivne športne panoge vlagatelj sam vpiše podatke, ki bodo 
preverjeni pred odločanjem. 

 
Merilo 4:  Podatek lahko vlagatelj vpiše sam in priloži izjavo ustrezne mestne športne 

zveze. MOL bo podatek na podlagi podpisane izjave pridobila od ustrezne 
mestne športne zveze.  

 
Merilo 5:  Vlagatelj naj obkroži ustrezne starostne kategorije.  
 
Opomba: Na področju ocenjevanja s pomočjo števila kategoriziranih športnikov se pri 
kolektivnih športih oziroma ekipnih nastopih v individualnih športih upošteva število 
kategoriziranih športnikov na ekipo. 
 
TOČKOVANJE: 
 
Merilo 1:  vsaka registracija = 0,1 točke pomnoženo s faktorjem glede na razpisan program.  
 
Merilo 2:  

a) vsaka kolajna = 50 točk pomnoženo s faktorjem glede na razpisan program.  
b) svetovni razred = 25 točk pomnoženo s faktorjem glede na razpisan program 
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mednarodni razred = 20 točk pomnoženo s faktorjem glede na razpisan 
program 
perspektivni razred = 30 točk pomnoženo s faktorjem glede na razpisan 
program 

 
Merilo 3:  

a) mladinski razred = 10 točk pomnoženo s faktorjem glede na razpisan 
program 
državni razred = 10 točk pomnoženo s faktorjem glede na razpisan program 

b) uvrstitev 6. mesto in bolje = 5 točk pomnoženo s faktorjem glede na razpisan 
program 

Merilo 4:  20 točk pomnoženo s faktorjem glede na razpisani program  
 
Merilo 5:  Vloge bodo glede na število starostnih kategorij razvrščene v štiri razrede in 

prejele ustrezno število točk, ki bo pomnoženo s faktorjem glede na razpisan 
program:  
1. razred: 1 starostna kategorija, 3 točke; 
2. razred: 2 starostni kategoriji, 6 točk; 
3. razred: 3 starostne kategorije, 8 točk; 
4. razred: 4 starostne kategorije, 10 točk. 

 
Merilo 6:  15 točk pomnoženo s faktorjem glede na razpisani program  
 
Merilo 7:  5 točk pomnoženo s faktorjem glede na razpisani program  
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 OVOJ ŠT. 2/4 
 
Obrazec I.d.  
 
Področje: PROGRAMI VADBE - ŠPORTNA REKREACIJA 
 
Razpisani program: 
a) Programi vadbe na področju športne rekreacije 
b) Programi športa invalidov 
 
Opomba: Vlagatelj mora za vsak program oz. enake programe z različno ceno, lokacijo ali 
terminom izpolniti ločen obrazec 
 
DODATNA NAVODILA ZA IZVEDBO PROGRAMOV: 
 
Merilo 1:  Navedite polno ceno brez subvencije. Cena vsebuje strošek strokovnega kadra, 

strošek najema objekta, strošek opreme in rekvizitov ter druge stroške storitev in 
materiala.  

 
Merilo 3:   

a) Navedite izobrazbo oz. usposobljenost kadra.  
b) Navedite reference vlagatelja iz preteklosti.  

 
Merilo 4:  Vlagatelj ne izpolnjuje nič. Vrednosti se preračunajo glede na vse vseh vloge 

vlagateljev. 
 
TOČKOVANJE: 
 
Merilo 1:  (0-40) Vse vloge bodo glede na višino zneska Cena programa na udeleženca 

razvrščene v pet razredov. V 1. razred bodo razvrščene vloge z najnižjimi 
cenami, ki bodo prejele 40 točk, v 5. razred bodo razvrščene vloge z najvišjimi 
cenami, ki bodo prejele 0 točk. Vloge v ostalih razredih pa 30 oziroma 20 
oziroma 10 točk, ustrezno glede na razred.      

 
 
Merilo 2:  (0-20)  

Vse vloge bodo glede na število vadbenih skupin v razpisanem programu v 
predhodnem letu razvrščene v rastočo lestvico od najmanjšega števila vadbenih 
skupin do največjega števila vadbenih skupin. Vloge bodo nato razdeljene v pet 
razredov. V 1. razred bodo razvrščene vloge vlagateljev, ki v predhodnem letu 
niso izvajali programa in bodo prejele 0 točk. V 2. razred bodo razvrščene vloge 
vlagateljev, ki se bodo glede na število vadbenih skupin uvrstile med 0% in 25% 
vlog in bodo prejele 5 točk. Vloge v ostalih razredih glede na število vadbenih 
skupin: 
- 10 točk za uvrstitev med 26 in 50% 
- 15 točk za uvrstitev med 51 in 75% 
- 20 točk za uvrstitev med 76 in 100%. 

 
Merilo 3:  (0-20)  

a) Razpisna komisija bo ocenila kakovost programa na podlagi Opisa izvedbe 
programa. Opis izvedbe programa bo ocenjen z 0-5 točk, kader z 
visokošolsko izobrazbo športne smeri prinese 10 točk, zgolj ustrezna 
usposobljenost kadra prinese 5 točk.  
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b) Razpisna komisija bo ocenila reference z 0-5 točk.  
 
Merilo 4:  (0-20) Osnova za izračun je delež točk, ki jih je športna panoga prejela. v 

postopku razvrščanja in vrednotenja na podlagi 9. in 10. člena Pravilnika o 
pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa 
športa v Mestni občini Ljubljana. Vse vloge bodo glede na delež točk panoge 
razvrščene v pet razredov. V 1. razred bodo razvrščene vloge vlagateljev, ki ne 
izvajajo programov na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport, ter programov kakovostnega in vrhunskega športa, 
bodo prejele 0 točk. V 2. razred bodo razvrščene vloge za programe v panogah, 
ki so v postopku razvrščanja prejele 0-25% delež točk, in bodo prejele 5 točk. 
Vloge v ostalih razredih pa glede na dosežene deleže panog: 
- 10 točk za delež 26-50% 
- 15 točk za delež 51-75% 
- 20 točk za delež 76-100%. 
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 OVOJ ŠT. 2/5 
Obrazec I.e. - 1 
 
Področje:  PROGRAMI PRIREDITEV IN PROJEKTI ANIMACIJE – ŠPORTNA 

REKREACIJA 
 
Razpisani program: 
a) Ljubljanski maraton 
b) Pohod ob žici (tek trojk, pohod za otroke, mlade in odrasle) 
c) Maraton Franja 
d) Druge velike športno rekreativne prireditve v MOL 
 
Opomba: Vlagatelj mora za vsak program oz. enake programe z različno ceno, lokacijo ali 
terminom izpolniti ločen obrazec 
 
DODATNA NAVODILA ZA IZVEDBO PROGRAMOV: 
 
Splošna navodila za izvedbo razpisanih programov Pohod pot ob žici, Ljubljanski 
maraton, Maraton Franja in Druge velike športno rekreativne prireditve v MOL 
 
Izbrani vlagatelj mora: 
- Pripraviti celoten program razpisanega programa 
- Pripraviti razpis za udeležence 
- Pripraviti finančni, marketinški, organizacijski in izvedbeni načrt 
- Zagotoviti finančno pokrivanje stroškov tekmovanja 
- Voditi pisarno odbora, direkcije, informacijske službe, tehnične službe, sodniške službe 
- Zagotoviti osebje za izvedbo 
- Zbrati prijave - spletna aplikacija 
- Zagotoviti elektronske meritve časov in računalniško obdelavo dosežkov celotnega 

tekmovanja z objavo rezultatov na spletni strani 
- Zagotoviti semaforizacijo  
 
Navodila za izvedbo razpisanega programa Pohod pot ob žici 
 
Izbrani vlagatelj mora pripraviti in izvesti Program pohodov predšolskih otrok, Program 
pohodov šolske mladine (uporabiti pogoje tekmovanj, ki so objavljena v knjižici Interesni 
programi športa v osnovnih šolah za šolsko leto 2008 - 2009 in knjižici Interesni programi 
športa v srednjih šolah za šolsko leto 2008 - 2009), Program rekreativnih pohodov, Program 
35 km pohoda, Tekmovalni program Teka trojk za šole (uporabiti pogoje tekmovanj, ki so 
objavljena v knjižici Interesni programi športa v osnovnih šolah za šolsko leto 2008 - 2009 in 
knjižici Interesni programi športa v srednjih šolah za šolsko leto 2008 – 2009), Program 
tekmovalnega Teka trojk za članske in veteranske kategorije ter Spremljevalni program.  
 
Navodila za izvedbo razpisanega programa Ljubljanski maraton 
Izbrani vlagatelj mora pripraviti in izvesti Program teka predšolskih otrok, Program 
promocijskega teka za osnovne šole, Program osnovnošolskega maratona, Program 
srednješolskega maratona, Rekreativni tek na 10,5 km, Program teka na 21 km, Program teka 
na 42 km in Spremljevalni program. 
 
Merilo 1:  Navedite polno ceno brez subvencije. Cena vsebuje strošek strokovnega kadra, 

strošek najema objekta,  strošek opreme in rekvizitov ter druge stroške storitev in 
materiala.  
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Merilo 2:  
a) Navedite izobrazbo oz. usposobljenost kadra ter izkušnje kadra iz preteklosti. 
b) Navedite in kratko opišite že izvedene tovrstne prireditve. 
c) Navedite in kratko opišite opremo, ki je potrebna za izvedbo, in njeno 

kakovost. 
 

Merilo 3:  
a) Navedite izobrazbo oz. usposobljenost kadra. 
b) Navedite število let ponavljanja. 

 
Merilo 4:  Navedite vrste medijev, naziv medija in predviden obseg pojavljanj za vsak 

medij posebej, porazdeljeno na elektronske medije (RA, TV in WEB) in tiskane 
medije.  

 
TOČKOVANJE: 
 
Merilo 1:  (0-40)  

Vse vloge bodo glede na višino zneska Cena programa na udeleženca razvrščene 
v pet razredov. V 1. razred bodo razvrščene vloge z najnižjimi cenami, ki bodo 
prejele 40 točk, v 5. razred bodo razvrščene vloge z najvišjimi cenami, ki bodo 
prejele 0 točk. Vloge v ostalih razredih pa 30 oziroma 20 oziroma 10 točk, 
ustrezno glede na razred.      

 
Merilo 2:  (0-20)  

a) Razpisna komisija bo ocenila ustrezno usposobljenost in izkušnje kadra iz 
preteklih prireditev, kar bo skupaj ocenjeno z 0-10 točk. 

b) Razpisna komisija bo ocenila izvajanje podobnih prireditev z 0-5 točk.  
c) Razpisna komisija bo ocenila ustreznost opreme z 0-5 točk.  

 
Merilo 3:  (0-20)  

a) Razpisna komisija bo ocenila kakovost programa na podlagi Opisa izvedbe 
programa, ki bo ocenjen z 0-10 točk.  

b) Razpisna komisija bo ocenila zagotavljanje trajnosti izvedbe programa z 0-
10 točk.  

 
Merilo 4:  (0-20)  

Razpisna komisija bo ocenila elektronske medije z 0-10 točk in tiskane medije z 
0-10 točk.  
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 OVOJ ŠT. 2/6 
Obrazec I.e. - 2 
 
Področje:  PROGRAMI PRIREDITEV IN PROJEKTI ANIMACIJE – ŠPORTNA 

REKREACIJA 
 
Razpisani program: 
a) Športne igre 
b) Animacijski programi 
 
Opomba: Vlagatelj mora za vsak program oz. enake programe z različno ceno, lokacijo ali 
terminom izpolniti ločen obrazec 
 
DODATNA NAVODILA ZA IZVEDBO PROGRAMOV: 
 
Razpisuje se sofinanciranje organizacije ligaških športno rekreativnih tekmovanj ter 
enodnevnih in večkratnih animacijskih športno rekreativnih prireditev po vnaprej določenih 
propozicijah. 
 
Splošna določila: 
 
a) PRIREDITELJ: Mestna občina Ljubljana 
 Mestna uprava 
 Oddelek za šport, Resljeva 18, 1000 Ljubljana  
 
b) IZVAJALEC: Lahko kandidira tudi na več podprogramov znotraj razpisanih 

programov. 
 
c) KRAJ TEKMOVANJA:  Prireditve se izvajajo na športnih objektih, ki so vključeni v 

mrežo javnih športnih objektov MOL. Strošek uporabe 
športnih objektov krije prireditelj.  

 
d) ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanja potekajo po programu in se izvajajo celo leto. 
 
e) PRAVICA NASTOPA: Pravico nastopa imajo posamezniki in ekipe delovnih 

organizacij, osnovnih športnih organizacij in interesnih 
skupin, ki so zaposleni, stanujejo ali delujejo na področju 
Mestne občine Ljubljana.  

 
f) KATEGORIJE: Vsa tekmovanja morajo biti razpisana za starostne kategorije od 16. leta 

dalje za moške in ženske.  
 
g) PRIJAVE: Izvajalec mora v vlogi navesti časovne roke za prijavo ekip in 

posameznikov. 
 
h) PRIJAVNINA: Izvajalec mora v vlogi navesti višino prijavnine za ekipo in 

posameznika in pri tem upoštevati priporočeno višino prijavnine. 
 
i) PRAVILA: Vsa tekmovanja se izvajajo po določilih tega razpisa in pravilih 

posamezne športne panoge z možnimi prilagoditvami. 
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j) PRIZNANJA: Prve tri ekipe v posamezni skupini prejmejo pokale. Prvi trije 
posamezniki/ce v posamezni kategoriji dobijo medalje oz. pokal. 
Navedena priznanja zagotovi prireditelj.  

 
k) OSTALA DOLOČILA: Prireditelj ne prevzema nikakršne odgovornosti za izvedbo 

programa in morebitno nastalo materialno ali nematerialno 
škodo! 

 
Navodila za izvedbo razpisanega programa Športne igre  
 
Izvajalec mora ta navodila upoštevati pri pripravi razpisa za izvedbo športnih iger. Razpisani 
program Športne igre je možno prijaviti v naslednjih panogah: mali nogomet, košarka, 
odbojka, namizni tenis, tenis in kegljanje. 
 
1. mali nogomet 
 
a) ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje v rekreativnih ligah. Tekmovanje lahko poteka 

po eno krožnem liga sistemu v mesecu aprilu, maju, juniju, 
septembru, oktobru in novembru 2009. 

 
b) KRAJ TEKMOVANJA: - predlog možnih lokacij     
 Bežigrad: ŠRC Ježica, Savsko naselje, Bratovševa ploščad 
 Moste: ZŠD Slovan 
 Rakovnik: BŠK Krim 
 in ostala igrišča za mali nogomet 
 
c) PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko ekipe, ki izpolnjujejo pogoje splošnih pravil. 

Ne smejo nastopati igralci velikega nogometa, ki so 
registrirani pri NZS (I. in II. liga, člani mladinskih in 
kadetskih ekip). 

 
d) STAROSTNE KATEGORIJE: 
 a - člani (sistem 5 + 1) 
 b - veterani (sistem 5 + 1) nastopajo lahko 

le igralci starejši od 35 let 
(roj. 1974 in prej). 

 c - super veterani (sistem 5 + 1) nastopajo lahko 
le igralci starejši od 42 let 
(roj. 1967 in prej). 

 
e) PRIZNANJA: Prve tri ekipe v vsaki skupini prejmejo pokale. 
 
2. košarka 
 
a) ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje lahko poteka: 

- rekreativne lige - v mesecu maju, juniju, 
septembru in oktobru. 

- zimska liga - v mesecu decembru, januarju, 
februarju in marcu.  

 
b) SISTEM TEKMOVANJA: Tekmovanje v ligah se igra v  skupinah po eno krožnem 

sistemu. V vsaki skupini je največ 12 ekip. 
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c) KRAJ TEKMOVANJA: - predlog možnih lokacij   
- rekreativne lige - Bežigrad: ŠRC Ježica (zunanje 

igrišče) in ostala zunanja igrišča 
za košarko 

- zimska liga - Dvorana ŠRC Ježica in ostale 
dvorane za košarko 

 
d) PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko ekipe, ki izpolnjujejo pogoje splošnih pravil. 

Nastopati ne smejo igralci registrirani pri KZS ( I-A, I-B in II-
SKL in igralci registrirani v tujini). 

 
e) PRIZNANJA: Prve tri ekipe v vsaki skupini prejmejo pokale.   
 
3. odbojka 
 
a) ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje lahko poteka od oktobra 2009 do aprila 2010 za 

ženske in moške. 
 
b) KRAJ TEKMOVANJA:    

- Dvorana na Ježici 
- OŠ Kolezija 
- in ostale dvorane za odbojko 

 
c) PRAVICA NASTOPA: Vsa tekmovanja so razpisana za moške in ženske ekipe. 

Tekmujejo lahko ekipe, ki izpolnjujejo pogoje splošnih pravil. 
Ne smejo nastopati registrirani igralci pri OZS.         

 
d) PRIZNANJA: Prve tri ekipe v vsaki skupini prejmejo pokale. 
 
4. tenis 
 
a) ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje lahko poteka: 

- rekreativna liga dvojic - mesec maj, junij, 
september; 

- prvenstvo posameznikov - september.  
 

b) KRAJ TEKMOVANJA: Tekmovanja bodo izvedena na igriščih ŠRC Savsko naselje in 
ostala igrišča za tenis. 

 
c) PRAVICA NASTOPA: Nastopajo lahko tekmovalci-ke, ki izpolnjujejo pogoje 

splošnih pravil. Nimajo pravice nastopati igralci-ke, ki so 
uvrščeni med 50 najboljših na jakostnih lestvicah TZS, člani 
ekip, ki nastopajo v I. teniški ligi TZS in vsi tekmovalci 
mlajših kategorij. 

 
d) STAROSTNE KATEGORIJE: 

- moški KAT; 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 
60+, 65+. 

- ženske KAT; 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 
60. 

 
e) PRIZNANJA: Prve tri dvojice, posameznice in posamezniki, v vsaki 

kategoriji, prejmejo pokale. 
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5. kegljanje 
 
a) ČAS TEKMOVANJA: Prvenstvo Ljubljane lahko poteka:  

- 1. krog - marec,  
- 2. krog - oktober 

 
b) KRAJ TEKMOVANJA: Tekmovanja bodo izvedena na kegljišču na Staničevi 41 in 

ostalih kegljiščih. 
 
c) PRAVICA NASTOPA: Nastopijo lahko tekmovalci-ke, ki izpolnjujejo pogoje 

splošnih pravil. Na Prvenstvu Ljubljane nimajo pravice 
nastopiti tekmovalci-ke, ki nastopajo v I. in II. državni ligi. 

 
d) STAROSTNE KATEGORIJE: Ni starostne omejitve. Moška ekipa šteje 6 tekmovalcev, 

ženska ekipa šteje 4 tekmovalke.  
 
e) PRIZNANJA: Na ekipnih tekmovanjih prejmejo prve tri ekipe pokale. V 

posamični konkurenci prejmejo prvi trije v vsaki kategoriji 
pokale. 

 
6. namizni tenis 
 
a) ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanja lahko poteka: 

- lige  - od oktobra 2009 do 
maja 2010 

- Prvenstvo Ljubljane- posamezno - november 2009   
- ekipno za ženske - marec, november 2009 

 
b) KRAJ TEKMOVANJA: Tekme se igrajo v dvoranah, kjer igrajo posamezne ekipe. 

Tekmovanje posameznikov se izvede v dvorani Zavod Tivoli- 
Enota Kodeljevo in ostalih objektih 

 
c) PRAVICA NASTOPA: Nastopijo lahko tekmovalci-ke, ki izpolnjujejo pogoje 

splošnih pravil. Tekmovalci, ki so registrirani pri NTZS, 
nimajo pravice nastopanja. 

 
d) STAROSTNE KATEGORIJE: 

a) ekipno - moške ekipe - enotna starostna 
kategorija 

b) posamezno 
 moški ženske 
 a: do 39 let a: do 50 let 
 b: 40 - 49 let b: nad 50 let  
 c: 50 - 59 let 
 d: 60 - 64 let 
 e: 65 - 69 let 
 f: nad 70 let 

 
e) PRIZNANJA: V ekipnih tekmovanjih prejmejo prve tri ekipe pokale. Na 

tekmovanju posameznikov prejmejo prvi štirje posamezniki 
medalje. 
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Navodila za izvedbo razpisanega programa Animacijski programi
 
Izvajalec mora ta navodila upoštevati pri pripravi izvedbe oz. koordinacije animacijskih 
programov. Razpisani program Animacijski programi je možno prijaviti v naslednjih 
panogah: tek pohodništvo in kolesarstvo. 
 
1. Ljubljana teče 2009-2010 
 
a) COOPERJEV TEST Izvedba testiranja telesnih sposobnosti v obliki Cooperjevega 

testa v teku (moški - 2.400 m, ženske - 1.600 m ). Na ustrezni 
tabeli lahko vsak zase ugotovi telesno pripravljenost. 
Istočasno mora potekati merjenje krvnega tlaka, telesne 
višine, telesne teže in kožne gube ter zagotovljena možnost 
posveta z zdravnikom. Proizvajalci tekaške opreme 
omogočajo testiranje njihovih izdelkov. Testiranja v teku se 
lahko izvajajo na tekališču Zavoda Tivoli- enota Kodeljevo in 
ostalih tekaških objektih. Za popestritev prireditve lahko 
izvajalec k sodelovanju pritegne proizvajalce in prodajalce 
športne opreme. 
Testiranja se lahko izvajajo:  
- 16. IV. 2009 Kodeljevo - ŠP Slovan, Gortanova 21 
- 14. V. 2009  Kodeljevo - ŠP Slovan, Gortanova 21 
- 03. IX. 2009  Kodeljevo - ŠP Slovan, Gortanova 21 
- 01. X. 2009 Kodeljevo - ŠP Slovan, Gortanova 21 

 
b) TEKAŠKI TEČAJ- TEK ZA VSE Tečaj teka je namenjen tako popolnim začetnikom, 

kot tudi tistim, ki od teka pričakujejo nekaj več. 
Izvajalec mora zagotoviti najmanj: 
- osnovne informacije kako začeti s tekom,  
- osnovne informacije kako popraviti svojo 

tehniko teka,  
- učenje tekaških vaj, 
- spoznavanje osnov načrtovanja teka. 
Teoretični in praktični del se lahko odvija na 
atletskem štadionu Ljubljana- Šiška enkrat mesečno 
in ostalih športnih objektih.  

 
c) VODENA VADBA TEKA Izvajalci lahko prijavijo tako že obstoječe vadbene 

skupine kot tudi novoustanovljene za izvajanje vadbe na 
že obstoječih infrastukturnih možnostih za tek v naravi 
(Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib, Golovec, Šentvid, Črnuče, 
Zadvor, Rocen, Šmarna gora, Koseze, Brdo…) 

 
d) TEKAŠKE POTI V MOL Izvajalec mora izdelati vodič tekaških poti v MOL v obliki 

žepne zloženke, v katerem morajo biti zajete tako 
tradicionalne kot tudi javnosti manj znane tekaške poti in 
steze. 

 
2. pohodništvo 
 
a) TEČAJ NORDIJSKE HOJE Primerna je za vse starostne kategorije. Izvajalec mora 

zagotoviti najmanj: 
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- organizacijo tečaja hoje s palicami na več mestih v 
Ljubljani,  

- posredovanje informacij o tehniki hoje, 
- posredovanje informacij o načinu vadbe, 
- posredovanje informacij o opremi, ki je potrebna za 

ta način športne rekreacije. 
 
b) POHODI V OKOLICI LJUBLJANE Glede na program celoletne akcije 10 vrhov v 

okolici Ljubljane, mora izvajalec v obliki 
celoletne športno rekreativne prireditve 
organizirati pohode na hribe, ki so v okolici 
Ljubljane, hkrati pa pohodniško ponudbo 
popestriti z nekaterimi pohodi po alpskem 
sredogorju. Predlagani so naslednji vrhovi: 
- ŽAGARSKI VRH  28.02.2009, 
- KORENO NAD HORJULOM 21.03.2009, 
- KRIM  18.04.2009, 
- SLAVNIK 23.05.2009, 
- URŠLJA GORA 13.06.2009, 
- VELIKA PLANINA julij- avgust, 
- RATITOVEC- SORICA julij- avgust, 
- BEGUNJŠČICA julij- avgust, 
- PLANINA JEZERO 05.09.2009, 
- MALI LIPOGLAV 17.10.2009, 
- KUREŠČEK 07.11.2009, 
- TOŠKO ČELO- KATARINA 12.12.2009. 

 
c) POT OKOLI LJUBLJANE Izvajalec omogoči in poskrbi za: 

- pohod po Poti v obliki celoletne športno rekreativne 
prireditve po celotni dolžini Poti (35 km) 

- vzdrževanje 8. kontrolnih točk 
- rekreacijsko hojo v eni ali v več etapah brez strogo 

določenega začetka, 
- izdajanje in zbiranje kontrolnih kartončkov ter 

evidenca žigov in distribucija medalj za uspešno 
prehojeno pot (1x bronasta, 5x srebrna, 10x zlata). 

Kontrolne točke z žigi so na naslednjih mestih: 
- VIČ: Bife Pri Žabarju, Viška c. 50; 
- ŠIŠKA: Bife pri Cvičku, Ob Koseškem bajerju 
- BEŽIGRAD: AMZ Slovenije, Dunajska 128, prodajni 

biro  
- JARŠE: Žito, Šmartinska c. 154, recepcija 
- POLJE: Pekarna Studenec, Zaloška c. 168 
- FUŽINE: Gostilna Babnik, Trpinčeva 78 (Fužinski 

most) 
- RUDNIK: Dnevni bar Peyton, Dolenjska c. 103 
- VIČ: Daj - Dam Livada, Hladnikova 15 
 

d) HOJA NA 10 VRHOV V OKOLICI LJUBLJANE  
Izvajalec omogoči in poskrbi za: 
- pohode na 10 izbranih vrhov v okolici Ljubljane v 

obliki celoletne športno rekreativne prireditve, 
- vzdrževanje 10. kontrolnih žigov, 
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- dostopnost žigov v katerem koli letnem času, 
- izdajanje in zbiranje kontrolnih kartončkov ter 

evidenca žigov in distribucija priznanj za uspešno 
osvojenih vseh 10 vrhov. 

Spisek vrhov in točke z žigi: 
- RAŠICA 631 m Planinski dom na Rašici 
- ŠMARNA GORA 669 m Gostilna Ledinek 
- TOŠKO ČELO 590 m Lovska koča na Toškem Č. 
- KATARINA NAD MEDVODAMI 678 m Gostilna Dobnikar 
- KORENO NAD HORJULOM 720 m Kmečki turizem Pri Lenartu 
- KRIM 1.107 m Planinski dom na Krimu 
- KUREŠČEK 833 m Dom na Kureščku 
- MALI LIPOGLAV 536 m Kmečki turizem Pri Jakopcu 
- JANČE 792 m Planinski dom na Jančah 
- ORLE 458 m Izletniški turizem Pri Mihelnu 

 
3. kolesarjenje  
 
a) 5. MIRKOV MEMORIAL Izvajalec v nedeljo, dne 13.9.2009 organizira 5. Mirkov 

memorial v obliki enodnevnega kolesarskega izleta s 
startom na Viču in ciljem na Malem Lipoglavu. 

 
b) VZPON NA MALI LIPOGLAV Izvajalec omogoči in poskrbi za: 

- kolesarski vzpon na Mali Lipoglav v obliki športno 
rekreativne prireditve, ki traja od 1. marca do 4. 
oktobra 2009, 

- udeležence motivirati k cilju, da se čim večkrat 
povzpnejo na Mali Lipoglav in tam pridobijo 
kontrolni žig, ki se nahaja v gostilni Kmečki 
turizem Pri Jakopcu, Mali Lipoglav 10, 

- vzdrževanje kontrolnega žiga, 
- izdajanje in zbiranje kontrolnih kartončkov ter 

evidenca žigov in distribucija nagrad za uspešen 
kolesarski vzpon (10x bronasta medalja, 20x 
srebrna medalja, 30x zlata medalja in majica).  

 
c) S KOLESOM NA 10 VRHOV V OKOLICI LJUBLJANE 

Izvajalec omogoči in poskrbi za: 
- kolesarski vzpon na 10 izbranih vrhov v okolici 

Ljubljane, na katere se je možno povzpeti s kolesom, v 
obliki športno rekreativne prireditve, ki traja od 1. 
marca do 4. oktobra 2009, 

- vzdrževanje 10. kontrolnih žigov, 
- izdajanje in zbiranje kontrolnih kartončkov ter 

evidenca žigov in distribucija medalj in majic za 
uspešno osvojenih vseh 10 vrhov. 

Spisek vrhov in točke z žigi: 
- RAŠICA 631 m Planinski dom na Rašici 
- TOŠKO ČELO 590 m Lovska koča na Toškem Č. 
- KRIM 1.107 m Planinski dom na Krimu 
- MALI LIPOGLAV 536 m Kmečki turizem Pri Jakopc 
- ORLE 458 m Izletniški turizem Pri Mihelnu 
- KORENO NAD HORJULOM 720 m Kmečki turizem Pri Lenartu 
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- KUREŠČEK 833 m Dom na Kureščku 
- KATARINA NAD MEDVODAMI 678 m Gostilna Dobnikar 
- ZAGORICA PRI DOLSKEM 568 m Rojstni dom Jurija Vege 
- JANČE 792 m Planinski dom na Jančah 

 
d) DRUŽINSKO KOLESARJENJE OKOLI ŠMARNE GORE 

Izvajalec omogoči in poskrbi za: 
- družinsko kolesarjenje okoli Šmarne gore v obliki 

športno rekreativne prireditve, ki traja od 1. marca do 
4. oktobra 2009, 

- označitev oz. vzdrževanje oznak na trasi Tacen pri 
mostu čez Savo, Šmartno pod Šmarno goro, smer 
Vodice, malo pred Skaručno desno, Vojsko, Vesca, 
Selo, smer desno proti Šenkovemu turnu, vzpon do 
cerkvice Sv. Marije, smer Koseze, smer levo proti 
Utiku, Bukovica, Vodice, kjer prečkamo AC, Zapoge, 
Hraše, Valburga, Smlednik, Zavrh, smer Vikrče, 
Tacen. Dolžina 27 km, valovita in brez težjih vzponov, 

- vzdrževanje 3. kontrolnih žigov, 
- izdajanje in zbiranje kontrolnih kartončkov ter 

evidenca žigov in distribucija medalj za uspešno 
opravljeno pot (1-4x bronasta medalja, 5-9x srebrna 
medalja, 10x zlata medalja). 

Kontrolne točke z žigi so na naslednjih mestih: 
- KT1 - Šenkov Turn - cerkev Sv. Marije; 
- KT2 - Zavrh – Pri Oktan baru 
- KT3 - Tacen – gostilna Pri Koširju 

 
e) S KOLESOM OKOLI LJUBLJANE Izvajalec omogoči in poskrbi za: 

-  kolesarjenje okoli Ljubljane v obliki športno 
rekreativne prireditve, ki traja od 1. marca do 4. 
oktobra 2009,  

- vzdrževanje kontrolnih točk 
- označitev oz. vzdrževanje oznak na trasi Črnuče- 

Gunclje- Šmartno pod Šmarno goro- Tacen- 
Šentvid- Glince- Dobrova pri Ljubljani- 
Brezovica- Podpeč- Ig- Škofljica- Lavrica- Orle- 
Podmolnik- Sostro- Podgrad- Zalog- Šentjakob- 
Črnuče. Dolžina 100 km 

- omogočiti kolesarjenje v eni ali v več etapah, 
- izdajanje in zbiranje kontrolnih kartončkov ter 

evidenca žigov in distribucija medalj in 
spominskih majic za uspešno prekolesarjeno pot. 

Kontrolne točke z žigi so na naslednjih mestih: 
- Tacen Gostilna pri Koširju 
- Dobrova pri Ljubljani Brodway Bar Dobrova 
- Podpeč- Jezero Brunarica pri Jezeru 
- Ig Gostilna Gerbec 
- Zadvor Brunarica Zadvor 
- Dolsko Gostilna pri Žerjavici 

 
Merilo 1:  Navedite polno ceno brez sofinanciranja MOL. Cena vsebuje strošek 

strokovnega kadra, strošek najema objekta, strošek opreme in rekvizitov, nagrad 
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in priznanj, ter druge stroške storitev in materiala. V finančni konstrukciji 
projekta med prihodki ne sme biti upoštevano sofinanciranje MOL. 

 
Merilo 2:  

a) Navedite izobrazbo oz. usposobljenost kadra, izkušnje iz preteklosti in 
strukturo kadra (profesor športne vzgoje, trener, učitelj, vaditelj, sodnik, 
časomerilec, zapisnikar, zdravstvena služba).  

b) Navedite že izvedene tovrstne prireditve.  
c) Opišite opremo, ki se bo uporabljala pri izvedbi 

 
Merilo 3:  

a) Vlagatelj ne izpolnjuje.  
b) Opišite koliko let že organizirate takšno dejavnost.  

 
Merilo 4:  Navedite vrste medijev, naziv medija in predviden obseg pojavljanj za vsak 

medij posebej, porazdeljeno na elektronske medije (RA, TV in WEB) in tiskane 
medije.  

 
TOČKOVANJE: 
 
Merilo 1:  (0-40) Vse vloge bodo glede na višino zneska Cena programa na udeleženca 

razvrščene v pet razredov. V 1. razred bodo razvrščene vloge z najnižjimi 
cenami, ki bodo prejele 40 točk, v 5. razred bodo razvrščene vloge z najvišjimi 
cenami, ki bodo prejele 0 točk. Vloge v ostalih razredih pa 30 oziroma 20 
oziroma 10 točk, ustrezno glede na razred.      

 
Merilo 2:  (0-20)  

a) Razpisna komisija bo ocenila ustrezno usposobljenost in izkušnje kadra iz 
preteklih prireditev, kar bo skupaj ocenjeno z 0-10 točk. 

b) Razpisna komisija bo ocenila izvajanje podobnih prireditev z 0-5 točk.  
c) Razpisna komisija bo ocenila ustreznost opreme z 0-5 točk.  

 
Merilo 3:  (0-20)  

a) Razpisna komisija bo ocenila kakovost programa na podlagi Opisa izvedbe 
programa, ki bo ocenjen z 0-10 točk.  

b) Razpisna komisija bo ocenila zagotavljanje trajnosti izvedbe programa z 0-
10 točk.  

 
Merilo 4:  (0-20)  

Razpisna komisija bo ocenila elektronske medije z 0-10 točk in tiskane medije z 
0-10 točk.  

 

 19



 OVOJ ŠT. 2/7 
 
Obrazec I.f.  
 
Področje:  PROGRAMI ZA PODPORO DELOVANJU ŠPORTNIH ZVEZ IN DRUŠTEV 
 
Razpisani program: 
- Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL 
 
Opomba: Vlagatelj mora za vsak program oz. enake programe z različno ceno, lokacijo ali 
terminom izpolniti ločen obrazec 
 
DODATNA NAVODILA ZA IZVEDBO PROGRAMOV: 
 
Merilo 3:  b) Opišite programe, ki jih koordinirate za športna društva.  
 
Merilo 4:  Navedite točen opis del in aktivnosti, cilje, ki jih želite s programom doseči in ki 

morajo biti merljivi.  
 
TOČKOVANJE: 
 
Merilo 1:  (0-40)  

a) Vse vloge bodo glede na število športnih društev razvrščene v rastočo 
lestvico od najmanjšega števila športnih društev do največjega števila 
športnih društev. Vloge bodo nato razdeljene v pet razredov. V 1. razred 
bodo razvrščene vloge vlagateljev, ki se bodo uvrstile med prvih 20% vlog in 
bodo prejele 0 točk. V 2. razred bodo razvrščene vloge vlagateljev, ki se 
bodo glede na število športnih društev uvrstile med 21% in 40% vlog in bodo 
prejele 6 točk. Vloge v ostalih razredih glede na število športnih društev: 
- 12 točk za uvrstitev med 41 in 60% 
- 18 točk za uvrstitev med 61 in 80% 
- 25 točk za uvrstitev med 81 in 100%. 

b) Vse vloge bodo glede na število zaposlenih kadrov razvrščene v rastočo 
lestvico od najmanjšega števila zaposlenih kadrov do največjega števila 
zaposlenih kadrov. Vloge bodo nato razdeljene v pet razredov. V 1. razred 
bodo razvrščene vloge vlagateljev, ki se bodo uvrstile med prvih 20% vlog in 
bodo prejele 0 točk. V 2. razred bodo razvrščene vloge vlagateljev, ki se 
bodo glede na število zaposlenih kadrov uvrstile med 21% in 40% vlog in 
bodo prejele 3 točke. Vloge v ostalih razredih glede na število zaposlenih 
kadrov: 
- 7 točk za uvrstitev med 41 in 60% 
- 11 točk za uvrstitev med 61 in 80% 
- 15 točk za uvrstitev med 81 in 100%. 

 
Merilo 2:  (0-10)  

Vse vloge bodo glede na število let delovanja razvrščene v rastočo lestvico od 
najmanjšega števila let delovanja do največjega števila let delovanja. Vloge bodo 
nato razdeljene v pet razredov. V 1. razred bodo razvrščene vloge vlagateljev, ki 
se bodo uvrstile med prvih 20% vlog in bodo prejele 0 točk. V 2. razred bodo 
razvrščene vloge vlagateljev, ki se bodo glede na število let delovanja uvrstile 
med 21% in 40% vlog in bodo prejele 5 točk. Vloge v ostalih razredih glede na 
število let delovanja: 
- 10 točk za uvrstitev med 41 in 60% 
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- 15 točk za uvrstitev med 61 in 80% 
- 20 točk za uvrstitev med 81 in 100%. 

 
Merilo 3:  (0-20)  

a) Vse vloge bodo glede na število programov razvrščene v rastočo lestvico od 
najmanjšega števila športnih društev do največjega števila športnih društev. 
Vloge bodo nato razdeljene v pet razredov. V 1. razred bodo razvrščene 
vloge vlagateljev, ki se bodo uvrstile med prvih 20% vlog in bodo prejele 0 
točk. V 2. razred bodo razvrščene vloge vlagateljev, ki se bodo glede na 
število programov uvrstile med 21% in 40% vlog in bodo prejele 3 točke. 
Vloge v ostalih razredih glede na število športnih društev: 
- 5 točk za uvrstitev med 41 in 60% 
- 7 točk za uvrstitev med 61 in 80% 
- 10 točk za uvrstitev med 81 in 100%. 

b) Razpisna komisija bo ocenila kakovost programa na podlagi opisa 
programov z 0-10 točk. 

 
Merilo 4:  (0-20)  

a) Razpisna komisija bo ocenila podporo trženju na podlagi opisa podpore z 0-5 
točk. 

b) Razpisna komisija bo ocenila podporo ravnanju s člani na podlagi opisa 
podpore z 0-5 točk. 

c) Razpisna komisija bo ocenila podporo ravnanju s financami in 
računovodenju na podlagi opisa podpore z 0-5 točk. 

d) Razpisna komisija bo ocenila podporo ravnanju s kadri na podlagi opisa 
podpore z 0-5 točk. 

 
Merilo 5:  (0-10)  

Osnova za izračun je število športnikov oziroma ekip, ki nastopajo v 
mednarodnih tekmovalnih sistemih. Vse vloge bodo glede na omenjeno število 
športnikov oziroma ekip razvrščene v rastočo lestvico od najmanjšega števila 
športnikov oziroma ekip do največjega števila športnikov oziroma ekip. Vloge 
bodo nato razdeljene v šest razredov. V 1. razred bodo razvrščene vloge 
vlagateljev, ki nimajo športnikov oziroma ekip, ki nastopajo v mednarodnih 
tekmovalnih sistemih, in bodo prejele 0 točk. V 2. razred bodo razvrščene vloge 
vlagateljev, ki se bodo uvrstile med prvih 20% vlog z vsaj enim predmetnim 
športnikom oziroma ekipo in bodo prejele 2 točki. Vloge v ostalih razredih glede 
na število športnikov oziroma ekip, ki nastopajo v mednarodnih tekmovalnih 
sistemih: 
- 4 točk za uvrstitev med 21 in 40% 
- 6 točk za uvrstitev med 41 in 60% 
- 8 točk za uvrstitev med 61 in 80% 
- 10 točk za uvrstitev med 81 in 100%. 
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 OVOJ ŠT. 2/8 
 
Obrazec I.g.  
 
Področje:  PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA IN 

SPOPOLNJEVANJA STROKOVNIH KADROV  
 
Razpisani program: 
- Strokovna usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih kadrov 
 
Opomba: Vlagatelj mora za vsak program oz. enake programe z različno ceno, lokacijo ali 
terminom izpolniti ločen obrazec 
 
DODATNA NAVODILA ZA IZVEDBO PROGRAMOV: 
 
Merilo 1:  Navedite polno ceno brez sofinanciranja MOL. Cena vsebuje strošek 

strokovnega kadra, strošek najema objekta, strošek opreme in rekvizitov, nagrad 
in priznanj, ter druge stroške storitev in materiala. V finančni konstrukciji 
projekta med prihodki ne sme biti upoštevano sofinanciranje MOL. 

 
Merilo 2:  Navedite predavatelja/e in opišite njihove reference. 
 
Merilo 3:  Navedite literaturo, ki jo zagotavljate za izvedbo programa. 
 
TOČKOVANJE: 
 
Merilo 1:  (0-40)  

Vse vloge bodo glede na višino zneska Cena programa na udeleženca razvrščene 
v pet razredov. V 1. razred bodo razvrščene vloge z najnižjimi cenami, ki bodo 
prejele 40 točk, v 5. razred bodo razvrščene vloge z najvišjimi cenami, ki bodo 
prejele 0 točk. Vloge v ostalih razredih pa 30 oziroma 20 oziroma 10 točk, 
ustrezno glede na razred.      

 
Merilo 2:  (0-30)  

Razpisna komisija bo ocenila reference predavateljev na podlagi opisa programa 
z 0-30 točk. 

 
Merilo 3:  (0-20)  

Razpisna komisija bo ocenila podporno literaturo na podlagi opisa programa z 0-
10 točk. 
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 OVOJ ŠT. 2/9 
 
Obrazec I.h.  
 
Področje:  ZALOŽNIŠTVO NA PODROČJU ŠPORTA 
 
Razpisani program: 
- Založništvo na področju športa - Program E – glasila športnih zvez in društev 
 
DODATNA NAVODILA ZA IZVEDBO PROGRAMOV: 
 
Merilo 1:  Navedite polno ceno brez sofinanciranja MOL. Cena vsebuje strošek priprave, 

ter druge stroške storitev in materiala. V finančni konstrukciji projekta med 
prihodki ne sme biti upoštevano sofinanciranje MOL. 

 
Merilo 3:  Vlagatelj ne izpolnjuje nič. 
 
TOČKOVANJE: 
 
Merilo 1:  (0-40)  

Vse vloge bodo glede na višino zneska Cena publikacije na uporabnika 
razvrščene v pet razredov. V 1. razred bodo razvrščene vloge z najnižjimi 
cenami, ki bodo prejele 40 točk, v 5. razred bodo razvrščene vloge z najvišjimi 
cenami, ki bodo prejele 0 točk. Vloge v ostalih razredih pa 30 oziroma 20 
oziroma 10 točk, ustrezno glede na razred.      

 
Merilo 2:  (0-30)  

Možne kombinacije odgovorov bodo točkovane na naslednji način: 
- a-da, b-ne;:30 točk, 
- a-da, b-da: 15 točk, 
- a-ne, b-da: 15 točk; 
- a-ne, b-ne: 10 točk. 

 
Merilo 3:  (0-10)  

Razpisna komisija bo ocenila kakovost publikacije na podlagi opisa programa z 
0-10 točk. 
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 OVOJ ŠT. 2/10 
 
Obrazec I.i.  
 
Področje:  VELIKA MEDNARODNA TEKMOVANJA IN PRIREDITVE 
 
Razpisani program: 
- Velika mednarodna tekmovanja in prireditve 
 
Opomba: Vlagatelj mora za vsak program oz. enake programe z različno ceno, lokacijo ali 
terminom izpolniti ločen obrazec 
 
DODATNA NAVODILA ZA IZVEDBO PROGRAMOV: 
 
Merilo 1:  Vlagatelj ne izpolnjuje nič. 
 
Merilo 3:  Navedite vrste medijev, naziv medija in predviden obseg pojavljanj za vsak 

medij posebej, porazdeljeno na elektronske medije (RA, TV in WEB) in tiskane 
medije. 

 
Merilo 4:  Vlagatelj ne izpolnjuje nič. Vrednosti se preračunajo glede na vse vseh vloge 

vlagateljev. 
 
TOČKOVANJE: 
 
Merilo 1:  (0-20)  

Razpisna komisija bo ocenila reference izvajalca na podlagi opisa izvedbe 
programa z 0-20 točk. 

 
Merilo 2:  (0-10)  

Programi z do pet držav udeleženk bodo prejeli 5 točk in programi z šest in več 
državami udeleženkami 10 točk. 

 
Merilo 3:  (0-40)  

Razpisna komisija bo ocenila elektronske medije z 0-20 točk in tiskane medije z 
0-20 točk. 

 
Merilo 4:  (0-20)  

Osnova za izračun je delež točk, ki jih je športna panoga prejela. v postopku 
razvrščanja in vrednotenja na podlagi 9. in 10. člena Pravilnika o pogojih, 
merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v 
Mestni občini Ljubljana. Vse vloge bodo glede na delež točk panoge razvrščene 
v pet razredov. V 1. razred bodo razvrščene vloge vlagateljev, ki ne izvajajo 
programov na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport, ter programov kakovostnega in vrhunskega športa, 
bodo prejele 0 točk. V 2. razred bodo razvrščene vloge za programe v panogah, 
ki so v postopku razvrščanja prejele 0-25% delež točk, in bodo prejele 5 točk. 
Vloge v ostalih razredih pa glede na dosežene deleže panog: 
- 10 točk za delež 26-50% 
- 15 točk za delež 51-75% 
- 20 točk za delež 76-100%. 
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