
 OVOJ ŠT. 2 
 
Obrazec c. 
 
Področje: PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE, USMERJENI V 

KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT, TER PROGRAMI 
KAKOVOSTNEGA IN VRHUNSKEGA ŠPORTA 

 
Razpisani program: 
a) Programi mestnih panožnih športnih šol otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in 

vrhunski šport 
 
Opomba: Vlagatelj mora za vsakega trenerja izpolniti ločen obrazec. Zaradi hitrejše in lažje 
obdelave podatkov naj vlagatelji obrazce c. pošljejo tudi na e- naslov  
mateja.lončar@ljubljana.si. 
 
 
DODATNA NAVODILA ZA IZVEDBO PROGRAMOV: 
 
Na ta program se lahko prijavijo le vlagatelji, ki izvajajo programe v prednostnih športnih 
panogah: alpsko smučanje, atletika, gimnastika (športna in ritmična), hokej, judo, kajak kanu 
- slalom, kolesarstvo, košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje, rokomet, rugby, 
smučarski skoki, smučarski teki, tenis in vaterpolo. 
 
Merilo 1:  Vlagatelj ne izpolnjuje nič. 
 
Merilo 2:  Vlagatelj ne izpolnjuje nič. 
 
Merilo 3:  Vlagatelj ne izpolnjuje nič. 
 
Merilo 4:  Vlagatelj ne izpolnjuje nič. Vrednosti se preračunajo glede na prednostni vrstni 

red vseh vlog vlagateljev. 
 
Merilo 5:  Vpišite čas in vrsto obstoječe oz. prihodnje zaposlitve trenerja. 
 
Merilo 6:  Vpišite programe s področij interesne športne vzgoje otrok in mladine ter športne 

rekreacije, ki jih izvajate. 
 
TOČKOVANJE: 
 
Merilo 1:  (0-30)   
Športne panoge v prvi četrtini kakovosti 30 
Športne panoge v drugi četrtini kakovosti 15 
Športne panoge v tretji četrtini kakovosti 10 
Športne panoge v četrti četrtini kakovosti 5 

 
Merilo 2:  (0-15) Maksimalno število točk (15) prejme vloga v panogi, v kateri MOL ne 

sofinancira nobenega strokovnega delavca. Za vsakega sofinanciranega 
strokovnega delavca v panogi prejme vloga po eno točko manj. 
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Merilo 3:  (0-10) Osnova za točkovanje bo ocena kakovosti programa.  
 
Merilo 4:  (0-15) Prednostni vrstni red določa najvišji strokovni organ športne zveze. Vse 

vloge bodo glede na prednostni vrstni red razvrščene v štiri razrede. V 1. razred 
bodo razvrščene vloge vlagateljev, katerih programi mestnih panožnih športnih 
šol niso na prednostnem vrstnem redu in bodo prejele 0 točk. V 2. razred bodo 
razvrščene vloge vlagateljev, katerih programi mestnih panožnih športnih šol so 
na prednostnem vrstnem redu v zadnji tretjini in bodo prejele 5 točk. Vloge 
ostalih vlagateljev bodo razvrščene glede na prednostni vrstni red: 
- 10 točk za drugo tretjino 
- 15 točk za prvo tretjino. 

 
Merilo 5:  (0-10) Vlagatelj trenerja zaposluje oz. bo zaposlil za polni delovni čas za delo v 

klubu. Redna zaposlitev za nedoločen čas prinese 10 točk, redna zaposlitev za 
določen čas prinese 8 točk in druge oblike zaposlitve (pogodba o delu, s.p., 
samostojni športni delavec) prinese 6 točk. 

 
Merilo 6:  (0-20) V kolikor vlagatelj izvaja interesne programe športne vzgoje otrok in 

mladine prejme 15 točk. V kolikor vlagatelj izvaja programe športne rekreacije 
prejme 5 točk. 
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