
Obrazec a.  OVOJ ŠT. 2 
 
Področje:  DRUGI DO 80 URNI INTERESNI PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK, 

MLADINE IN ŠTUDENTOV TER OTROK  
 
Razpisani program: 
a) Športni programi v pouka prostih dnevih (vikendi in počitnice) 
 
Opomba: Vlagatelj mora za vsak program (vikendi, počitnice) izpolniti ločen obrazec. Iz 
izpolnjenega obrazca mora biti jasno razvidno ali gre za program med počitnicami oz. med 
vikendi. Zaradi hitrejše in lažje obdelave podatkov naj vlagatelji obrazce a. pošljejo tudi na  
e- naslov dusanka.kolcan@ljubljana.si.  
 
 
DODATNA NAVODILA ZA IZVEDBO PROGRAMOV: 
 
Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe počitniških programov, ki vključujejo 
tečaje in športne aktivnosti v času šolskih počitnic po vnaprej določenih propozicijah.  

 
PRIREDITELJ zagotovi: 
a) Za izvedbo športni objekt in zunanje površine, ki so vključeni v mrežo javnih športnih 

objektov MOL.  
b) Sofinanciranje razpisanih programov na osnovi ustreznega poročila. 
 
IZVAJALCI zagotovijo: 
a) Razpišejo programe, obvestijo uporabnike (Ljubljančane, OŠ, SŠ), in jih izvedejo.  
b) Zagotovijo vodstvo - učitelje vaditelje, izvedbo in tehnično opremo ter osebje za. 

izpeljavo programov. 
c) Računalniška obdelave udeležbe in uspešnosti na tečajih in športnih aktivnostih 
d) Objava počitniškega programa v medijih (časopisi, radio, televizija) in na internetni 

strani. 
e) Operativne naloge. 
f) Posredujejo vsebinsko in finančno poročilo o izpeljavi programov PRIREDITELJU. 

 
IZVEDBA ŠPORTNEGA PROGRAMA V POUKA PROSTIH  DNEVIH  
  
a1) Športni programi med šolskimi počitnicami 
   Okvirna višina 

sofinanciranja 
Igre z žogo -animacija 2 x termin (36 ur ) rok okt., dec. 09 4.590,00 € 
Golf – tečaji 1 x termin (20 ur) rok okt. 09  3.750,00 € 
Tenis, badminton,  squash – animacija 2 x termin (36 ur) rok okt., dec. 09, 5.340,00 € 
Rolanje, trikke, elem. igre -animacija 2 x termin ( 36 ur) rok okt., dec. 09,  5.040,00 € 
Smučanje - izleti 1 x termin (32 ur) rok dec. 09 7.995,00 € 
Drsanje; animacija,tečaji 2 x termin (36 ur ) rok okt., dec. 09, 2.750,00 € 
Drugi  programi športne  animacije  2 x termin (36 ur) rok okt., dec. 09, 4.035,00 € 
 
a2) Športni programi med vikendi 
 
Programi športne  animacije  15 vikendov  (80 ur) rok okt., dec. 09, 17.500,00 € 
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Izbira vlagateljev pri posameznih programih bo temeljila na raznovrstnosti programa, 
zagotavljanju ustreznega strokovnega kadra ter opreme za izvedbo. Prednost imajo vlagatelj, 
ki bodo posamezne programe obogatili s spremljajočimi vsebinami. 
 
SPLOŠNA DOLOČILA: 
 
PRIREDITELJ: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
 Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 
 
IZVAJALEC: Vlagatelj – izvajalec lahko kandidira na več razpisanih programov. 
 
KRAJ IZVEDBE: Programi se izvajajo na športnih objektih in zunanjih površinah, ki so 

vključeni v mrežo javnih športnih objektov MOL. Strošek uporabe športnih 
objektov krije prireditelj. Za objekte, ki niso vključeni v to mrežo, plača 
strošek uporabe športnega objekta vlagatelj – izvajalec. 

 
ČAS IZVEDBE: Programi potekajo v šolskih počitnicah (jesenskih in novoletnih) in v 

vikendih (15 x -september – december 2009) 
 
PRAVICA UDELEŽBE: Pravico udeležbe imajo otroci in mladina, ki bivajo na področju 

Mestne občine Ljubljana. 
 
OSTALA DOLOČILA: Prireditelj ne prevzema nikakršne odgovornosti za izvedbo 

programa in morebitno nastalo materialno škodo! 
 
Navodila za izvedbo razpisanega športnega programa v pouka prostih dnevih 
(vikendi in počitnice) 
 
Igre z žogo: 
ČAS: oktober, december 2009 
KRAJ: Ljubljana. 
PRAVICO UDELŽBE: Otroci in mladina letnik 2003 in starejši.  
VSEBINA:  Učenje osnovnih elementov igre rokometa, nogometa, odbojke, 

košarke  s spremljajočim programom.  
IZPELJAVA:  Program je devet-dnevni. Poteka med 9.30 in 13.30 uro. 
PREDVIDENA SREDSTVA:  4.590 EUR 
 
Tečaji golfa: 
ČAS: oktober 09  
KRAJ: Ljubljani. 
PRAVICO UDELŽBE: Otroci in mladina letnik 2002 in starejši.  
VSEBINA: Osnovna in nadaljevalna šola golfa. Pravila igre. Obnašanje na 

igrišču. 
IZPELJAVA: Tečaj je pet-dnevni. Potekajo med 9.30 in 13.30 uro. Učenje poteka 

na vadbišču in igrišču. Po opravljenih tečajih imajo udeleženci 
možnost pristopa k izpitu. 

PREDVIDENA SREDSTVA: 3.750 EUR 
 
Tenis, badminton, squash: 



ČAS: oktober, december 2009  
KRAJ: Ljubljana. 
PRAVICO UDELŽBE: Otroci in mladina letnik 2003 in starejši.  
VSEBINA: Učenje osnovnih elementov igre posamezne igre s spremljajočim 

programom.  
IZPELJAVA: Program je devet-dnevni. Poteka med 9.30 in 13.30 uro.  
PREDVIDENA SREDSTVA:  5.340 EUR 
 
Počitnice na kolesih: rolanje, trikke, elementarne igre rolarski izleti: 
ČAS: oktober, december 2009  
KRAJ: Ljubljana. 
PRAVICO UDELEŽBE: Otroci in mladina letnik 2003 in starejši.  
VSEBINA: Učenje osnovnih in nadaljevalnih elementov rolanja in trikkea s 

programom iger na rolarjih, tekmovanji izleti in vožnje z gokartom  
IZPELJAVA: Program je pet ali devet-dnevni. Poteka med 9.30 in 13.30 uro. 
PREDVIDENA SREDSTVA:  5.040 EUR 
 
Smučanje - izleti: 
Namenjeni so spopolnjevanju smučarskega znanja otrok in mladine. 
ČAS: december 2009  
KRAJ: Možnost izbire najugodnejšega smučišča. 
PRAVICO UDELŽBE: Otroci in mladina letnik 2001 in starejši.  
VSEBINA: Spopolnjevanje alpskega smučanja otrok in mladine, z uporabo 

sodobnih didaktičnih pripomočkov. 
IZPELJAVA: Izleti so prevozni. Odhodi avtobusov so ob 7.00 iz Ljubljane, 

povratek pa med 16.30 in 17.00 v Ljubljano. Udeležence učijo učitelji 
alpskega smučanja 2. in 3. stopnje. 

PREDVIDENA SREDSTVA: 7.995 EUR 
 
Počitnice na drsalkah: učenje drsanja, animacijski program, prosto drsanje: 
ČAS: oktober, december 2009 
KRAJ: Ljubljana. 
PRAVICO UDELŽBE: Otroci in mladina letnik 2003 in starejši.  
VSEBINA:  Učenje osnovnih elementov drsanja, organizacija animacijskega 

programa s spretnostnimi poligoni štafetnimi igrami in tekmovanji in 
prosto drsanje.  

IZPELJAVA: Program je devet-dnevni. Poteka med 11.00 in 13.00 uro. 
PREDVIDENA SREDSTVA: 2.750 EUR 
 
Drugi programi športne animacije: učenje, animacijski program 
ČAS: oktober, december 2009 
KRAJ: Ljubljana. 
PRAVICO UDELŽBE: Otroci in mladina letnik 2003 in starejši.  
VSEBINA:  Kandidati lahko izberejo poljubne športne programe 
IZPELJAVA: Program je pet in štiri-dnevni. 
PREDVIDENA SREDSTVA: 4.035 EUR 
 
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 vloge vseh 

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) Strokovna 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) Strokovna 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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