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Obrazci, pojasnila meril in točkovanje 
 

POZOR! 

Samo za lastno evidenco! 

Obrazca ne prilagajte vlogam, ker ne bodo upoštevani. 

Obrazec ni namenjen oddajanju v vlogah, ampak le za pomoč pri izpolnjevanju 

elektronskih obrazcev. 

Obrazec lahko natisnete in izpolnjene vrednosti prepišete v elektronski obrazec. 

Za oddajanje vlog morate izpolniti elektronske obrazce skladno za navodili razpisa!  

 

 

O1 - Interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov 

 
PODROČJA in programi 

 

 1.1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA 

PREDŠOLSKIH OTROK 

 1.2. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA 

ŠOLOOBVEZNIH OTROK 

o 1.2.3. Šolska športna tekmovanja za 

šolobvezne otroke 

o 1.2.4. Druga tekmovanja za otroke do 12 let 

 1.3. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA MLADINE 

IN ŠTUDENTOV 

Razpisani programi: 
      

 

1.1.1.1. Zlati sonček za predšolske otroke - Drsanje in 

seminarji 

      
 

1.1.1.2. Zlati sonček za predšolske otroke - Krosi 

      
 

1.2.3. Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke 

      
 

1.2.4. Zaključna tekmovanja za ostale programe 

interesnih dejavnosti 

      
 

1.3.1. Šolska športna tekovanja za mladino 

      
 

1.3.2.1. Medfakultetna ligaška tekmovanja 

      
 

1.3.2.2. Medfakultetna enodnevna tekmovanja 
 

Pojasnila meril in točkovanje 

 

OBRAZEC_1_2013_Pojasnila meril in točkovanje.pdf  

 

Dodatna navodila za izvedbo 

programov 
 

OBRAZEC_1_2013_Dodatna navodila za izvedbo 

programa.pdf 

 

 

Osnovni podatki 

 

Opomba: Vlagatelj mora za vsako skupino programa izpolniti ločen 

obrazec. 

http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/OBRAZEC_1_2013_Pojasnila%20meril%20in%20točkovanje.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/OBRAZEC_1_2013_Dodatna%20navodila%20za%20izvedbo%20programa.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/OBRAZEC_1_2013_Dodatna%20navodila%20za%20izvedbo%20programa.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/OBRAZEC_1_2013_Pojasnila meril in točkovanje.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/OBRAZEC_1_2013_Dodatna navodila za izvedbo programa.pdf
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Naziv programa - ime skupine 

(poimenuje vlagatelj): 

 

Višina zaprošenih sredstev za 

program v EUR: 

 

Športna panoga:  ∇ 

Starostna kategorija: 
      

 

cicibani in cicibanke 

      
 

mlajši dečki in deklice 

      
 

starejši dečki in deklice 

      
 

kadeti in kadetinje 

      
 

mladinci in mladinke 
 

 

Športni objekt 

 

Tip lokacije: 
      

 

Druga lokacija 

      
 

Športni objekt MOL 
 

Zaprošena lokacija:  ∇ 

Nadomestna lokacija:  ∇ 

Navedite drugo lokacijo:  

Opis izvedbe programa 

(vsebina, namen, cilji): 

 

Število udeleţencev:  

 

TRAJNOSTNI RAZVOJ 

 

Primer: 

 

Trajnostni_razvoj_projekt_ČISTA_ZMAGA.pdf  

 

Opis zagotavljanje trajnostnega 

razvoja: 

 

 

Obseg programa 

 

Tedenski obseg ur uporabe  

http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/Trajnostni_razvoj_projekt_ČISTA_ZMAGA.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/Trajnostni_razvoj_projekt_ČISTA_ZMAGA.pdf
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navedenega športnega objekta 

MOL: 

Število tednov uporabe 

navedenega športnega objekta 

MOL: 

 

Skupen obseg ur uporabe 

navedenega športnega objekta 

MOL: 

 

 

Merilo 1 - finančna konstrukcija skupine 

 
 

Prihodki 

 

Članarina:  

Vadnina:  

Sponzorstva in donacije:  

Voluntersko delo:  

Drugo:  

Skupaj prihodki: 0 

 

Odhodki 

 

Strošek strokovnega kadra:  

Strošek najema objekta:  

Strošek opreme in rekvizitov:  

Strošek nagrad in priznanj:  

Drugi stroški storitev in 

materiala : 

 

Skupaj stroški: 0 

 

Cena programa 

 

 Cena programa na udeleţenca brez sofinanciranja MOL 

Število mesecev izvajanja 

programa: 

1 

Število udeleţencev skupine: 1 

Cena programa na udeleţenca  



 4 

na mesec brez sofinanciranja 

MOL: 

 

Merilo 2 

 

 Dodatni program za izvedbo programa Zlati sonček oziroma za 

izvedbo tekmovanj. 

a) Kadrovska struktura:  

b) Izvajanje programa v 

preteklosti: 

 

 

Merilo 3 

 

 Dodatni program za izvedbo programa Zlati sonček oziroma za 

izvedbo tekmovanj. 

a) Praktične nagrade: 
      

 

da 

      
 

ne 
 

Opis praktičnih nagrad:  

b) Medijska podpora: 
      

 

da 

      
 

ne 
 

Navedba in opis medijev:  

 

Merilo 4 

 

 Povezovanje programa Zlati sonček oziroma šolskih športnih 

tekmovanj s programi športnih društev (programi otrok in 

mladih, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport). 
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Navedite programe in opišite 

kako se povezujejo:: 

 

 

 

 

DODATNA NAVODILA ZA IZVEDBO PROGRAMOV: 
 

1.1.1.1. Mali sonček za predšolske otroke – Drsalni tečaji in seminarji 

1.1.1.2. Mali sonček za predšolske otroke - Krosi 

 

Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe tečajev in seminarjev drsanja, krosov in Pohoda Pot 

ob ţici za leto 2013, po vnaprej določenih propozicijah. 

 

PRIREDITELJ zagotovi: 

a) Ustrezno publikacijo z navodili in pogoji, ter gradivo in priznanja potrebno za izvedbo programa. 

b) Športni objekt za izvedbo. 

c) Sofinanciranje razpisanih programov na osnovi ustreznega poročila. 

 

IZVAJALCI zagotovijo: 

a) Izvedbo pod pogoji, ki so objavljena v knjiţici Interesni programi športa v vrtcih za šolsko leto 

2012 – 2013. 

b) Razpise programov, obvestila za uporabnike (vrtce), in izvedbo programov.  

c) Strokovno vodstvo ter didaktične pripomočke na tečajih in seminarjih ter tehnično opremo za 

izpeljavo krosov in drsalnih tečajev. 

d) Priznanja in nagrade, ki so razpisane za posamezni program, 

e) Računalniško obdelavo rezultatov (udeleţba na krosih in uspešnost učenja na tečajih drsanja), ki 

jo posredujejo PRIREDITELJU. 

f) Posredovanje rezultatov vrtcem. 

g) Operativne naloge. 

h) Posredovanje vsebinskega in finančnega poročila o izpeljavi programov PRIREDITELJU takoj 

po opravljenih programih. 

 

 

PROGRAM: 

         

1.1.1.1. Tečaji drsanja 32 terminov x   5 ur jan.-apr. in sep.-dec. 2013 2.400 otok 

 Seminarji drsanja   2 termina   x 18 ur januar in september 2013      80 vzgoj. 

1.1.1.2. Krosi   8 terminov x  4 ure maj in september     2013 6.000 otrok 

     

 

Izbira vlagateljev pri obeh programih bo temeljila na poznavanju gibalnih sposobnosti predšolskih otrok 

in športnega programa Zlati sonček. Prednost imajo vlagatelj, ki so ţe izvajali programe za predšolske 

otroke. 

 

SPLOŠNA DOLOČILA: 

 

PRIREDITELJ: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

 

IZVAJALEC: Vlagatelj – izvajalec lahko kandidira na oba razpisana programa. 

 

KRAJ IZVEDBE:     Programa se izvajata na športnih objektih in zunanjih površinah, ki so 

vključeni v mreţo javnih športnih objektov MOL. Strošek uporabe 
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športnih objektov krije prireditelj. 

 

ČAS:      Programa potekata po razpisanem koledarju. 

 

UDELEŢENCI:        Pravico udeleţbe imajo vrtci, ki delujejo na področju Mestne občine 

Ljubljana. 

 

KATEGORIJE: Programa bosta razpisana za starostne kategorije, ki so opredeljene v  

posameznem razpisu. 

 

PRAVILA: Programa se izvajata po določilih in pravilih športnega programa Mali 

sonček. 

 

PRIZNANJA Pri obeh programih so priznanja opredeljena v razpisu. 

 

OSTALA DOLOČILA: Prireditelj ne prevzema nikakršne odgovornosti za izvedbo programa in  

morebitno nastalo materialno škodo! 

 

 

 

Navodila za izvedbo razpisanega programa Mali sonček za predšolske otroke 

 

1. Drsalni tečaji: 

 

ČAS: Tečaji se izvajajo od januarja do aprila in od septembra do decembra 2013. 

KRAJ: Javni zavod Šport Ljubljana, drsališče Zalog. 

UDELEŢENCI: Otroci iz ljubljanskih vrtcev letnik 2007 in starejši. 

VSEBINA: Priprava otroka na drsanje, - prilagajanje na drsalke in led, - prvi koraki na ledu  

padanje, vstajanje, - vadba osnovnih elementov drsanja z igro, - vadba počepa,  

prenosa teţe, odriva in ostalih oblik drsanja, - zaustavljanje, -preverjanje znanja  

drsanja na gibalnem poligonu. 

IZPELJAVA:  Tečaji se bodo izvajali v dopoldanskem. Terminski razpored bo pripravil   

izvajalec v sodelovanju s prireditelj –MOL, Oddelek za šport in ga posredoval  

vrtcem. Na ledu učijo otroke drsati vzgojiteljice in koordinatorji, ki nudijo 

strokovno pomoč pri učenju in preverjanju znanje. Vrtcem, ki nimajo zadostno  

število lastnega strokovnega kadra, le tega zagotovi izvajalec v sodelovanju z MOL. 

PRIZNANJA: Otroci prejmejo za opravljeno nalog malo nalepko, ki jo prilepijo v knjiţico Mali 

sonček. 

 

Seminarja drsanja za vzgojiteljice: 

Pred pričetkom drsalnih tečajev za otroke, izvajalec izvede dva seminarja za vzgojiteljice, ki učijo otroke 

na ledu.  

 

ČAS: Januar in september 2013. 

KRAJ: Javni zavod Šport Ljubljana, drsališče Zalog. 

UDELEŢENCI: Vzgojiteljice in ostali strokovni kader iz ljubljanskih vrtcev, ki učijo otroke na  

tečajih. 

VSEBINA: Priprava otroka na drsanje:- Osnovna oprema in oblačila. - Metodični potek 

učenja drsanja z uporabo sodobnih didaktičnih pripomočkov. - Preventivne 

metode za varno vadbo in prva pomoč pri poškodbah. - Organizacija in izvedba 

vadbe na ledu. 

IZPELJAVA:  Seminarja se bosta izvedena v dopoldanskem. Terminski razpored bo pripravil   

izvajalec v sodelovanju s prireditelj –MOL, Oddelek za šport in ga posredoval  

vrtcem.. 

  

 

2. Kros: 
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ČAS: Izvedeni bodo v maju in v septembru 2013. 

KRAJ: Potekali bodo na objektih Javnega zavoda Šport Ljubljana: Park Tivoli, Park  

Svoboda, na igrišču Rugby kluba Emona in na igrišču Baseball kluba na  

Tesovnikovi. 

UDELEŢENCI: Otroci iz ljubljanskih vrtcev. 

KATEGORIJE: otroci letnik 2007 in starejši  - deklice 400 m 

otroci letnik 2007 in starejši  - dečki    400 m 

otroci letnik 2008                    - deklice 400 m 

otroci letnik 2008                     - dečki    400 m 

otroci letnik 2009 in mlajši     - deklice 300 m 

otroci letnik 2009 in mlajši     - dečki    300 m 

vzgojiteljice, vzgojitelji, spremljevalci -400 m 

IZPELJAVA: Vsak tekmovalec mora imeti tekmovalni kartonček s podatki: ime in priimek,  

letnico rojstva, ime vrtca in enote. Kartončke si otroci izdelajo v vrtcu. Na krosu  

jih imajo okrog vratu in jih na cilju oddajo. 

Število otrok v posamezni kategoriji ni omejeno. 

PRIZNANJA: Vsi udeleţenci prejmejo malo nagrado in diplome. 

  

  

 

III. / 2 DODATNA NAVODILA ZA IZVEDBO PROGRAMOV: 

 

1.2.3    Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke 

 

Sklop tekmovanj (atletika, kros, tek trojk, gimnastika, plavanje, športna orientacija, akvatlon, judo, 

badminton, namizni tenis, alpsko smučanje, tek na smučeh, BMX kolesarjenje, rolanje, rolkanje, golf, 

šah) omogoča prednostno izbiro enega izvajalca oziroma vlagatelja, velja pa za program osnovnih in 

srednjih šol. Izbira vlagateljev pri igrah z ţogo – kolektivnih panogah (košarka, rokomet, mali nogomet, 

odbojka, odbojka na mivki, floorball in baseball) – prednost ima vlagatelj, ki prevzame posamezno 

panogo v celoti – v vseh kategorijah (npr. košarka SDI, SDE, MDI, MDE, NMDI, NMDE, MI in ME). 

 

Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedba šolskih športnih prireditev za šolsko leto 2012–13 in 

2013-14 po vnaprej določenih propozicijah. Vlagatelji sprejmejo na znanje, da so spremembe na drţavni 

ravni moţne in da bodo o morebitnih spremembah sproti obveščeni. 

Propozicije so sledeče: 

 

a) Upoštevanje pogojev tekmovanj, ki so objavljena v knjiţici Šolska športna tekmovanja za 

šoloobvezne otroke, šolsko leto 2012–2013 in bodo objavljeni za šolsko leto 2013-14. 

b) Priprava razpisa ter izvedba in organizacija tekmovanja 

c) Vodstvo tekmovanja, sodniki, tehnično osebje za izpeljavo tekmovanja 

d) Elektronske meritve časov 

e) Računalniška obdelave doseţkov celotnega tekmovanja 

f) Objava rezultatov na internetni strani 

g) Semaforizacija 

h) Operativne naloge: 

 

SPLOŠNA DOLOČILA: 

 

PRIREDITEJ:  

Mestna občina Ljubljana 

Mestna uprava 

Oddelek za šport 

Staničeva 41, 1000 Ljubljana 

 

OBVEZNOSTI PRIREDITELJA:  

Izdelava programa in propozicij, priprava razpisov, objava razpisov, zagotavljanje nagrad in priznanj ter 

sredstva za izvedbo. 
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IZVAJALEC:  

Vlagatelj – izvajalec lahko kandidira na več podprogramov znotraj razpisanih programov. 

 

OBVEZNOSTI IZVAJALCA:  

Izdelava prvotnih urnikov predtekmovanja in nadaljnjega tekmovanja, spremembe in dopolnitve urnikov, 

zagotavljanje sodnikov, zbiranje rezultatov, izplačevanje sodnikov,  zaključno poročilo izvajalca  

vključno z rezultati in zapisniki tekmovanj. Izvajalec mora uporabljati zapisnike MŠŠ ali nacionalne 

panoţne športne zveze. 

  

KRAJ TEKMOVANJA:  

Programi se izvajajo na športnih objektih, ki so vključeni v mreţo javnih športnih objektov MOL. 

Izjemoma se lahko izvajajo tudi na drugih objektih. Strošek uporabe športnih objektov krije prireditelj, 

izjemoma lahko tudi izvajalec. 

 

ČAS TEKMOVANJA:  

Tekmovanja potekajo po razpisanem koledarju in se izvajajo celo leto. 

 

PRAVICA NASTOPA:  

Pravico nastopa imajo osnovne in srednje šole, ki delujejo na področju Mestne občine Ljubljana. 

 

KATEGORIJE:  

Vsa tekmovanja bodo razpisana za starostne kategorije, ki so opredeljene v posameznem razpisu. 

 

PRAVILA:  

Vsa tekmovanja se izvajajo po določilih posameznih tekmovanj in pravilih športne panoge z moţnimi 

prilagoditvami. 

 

PRIZNANJA:  

Prve tri ekipe na posameznem tekmovanju prejmejo pokale. Prvi trije posamezniki/ce v posamezni 

kategoriji pa medalje. 

 

OSTALA DOLOČILA:  

Prireditelj ne prevzema nikakršne odgovornosti za izvedbo programa in morebitno nastalo materialno 

škodo! 

 

Navodila za izvedbo programa Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke 

 

1. Veliki atletski šolski pokal 

 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo maja in septembra 2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na stadionu Javnega zavoda Šport Ljubljana enota ŠP Ljubljana. 

PRAVICO NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika,  ki je določen z razpisom. Šola 

lahko prijavi v posamezni disciplini toliko tekmovalcev, kot jih dovoljuje 

razpis. Posameznik lahko tekmuje v eni disciplini in štafeti. 

NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovanje je ekipno in posamično. Za ekipno uvrstitev se upošteva dva 

najboljša rezultata. Za ekipno uvrstitev se seštejejo točke jesenskega in 

spomladanskega tekmovanja.  

 

2. Mali atletski šolski pokal: 

 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo maja in septembra 2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na stadionu Javnega zavoda Šport Ljubljana enota ŠP Ljubljana. 

PRAVICO NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom.. Šola 

lahko prijavi v posamezni disciplini toliko tekmovalcev, kot jih dovoljuje 

razpis. Posameznik lahko tekmuje samo v eni disciplini. 

NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovanje je ekipno in posamično. Za ekipno uvrstitev se upošteva dva 

najboljša rezultata. Za ekipno uvrstitev se seštejejo 
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 točke jesenskega in spomladanskega tekmovanja.  

 

3. Finale mestnega atletskega prvenstva: 

 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo konec maja ali v začetku junija 2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na stadionu Javnega zavoda Šport Ljubljana enota ŠP Ljubljana. 

PRAVICO NASTOPA: Nastopilo bo 8 najboljših šol pri učencih in učenkah na podlagi seštevka 

točk jesenskega in pomladanskega tekmovanja in 8 najboljših 

posameznikov ostalih šol iz pomladanskega dela tekmovanja. Tekmujejo 

lahko učenci in učenke letnik 1998 in mlajši. Tekmovalec lahko tekmuje 

v eni disciplini in štafeti. 

NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovanje je ekipno in posamično. Za šolo tekmujeta v vsaki disciplini 

2 tekmovalca, rezultata obeh se upoštevata pri točkovanju. Št. 

udeleţencev 350. 

 

4. Dvoranska atletika: 

 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo januarja 2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: V dvorani Javnega zavoda Šport Ljubljana enota ŠP Ljubljana. 

PRAVICO NASTOPA:  Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 

   Posamezni tekmovalec lahko nastopi samo v eni disciplini. 

NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovanje je ekipno in posamično. Za ekipno uvrstitev se upoštevajo 3 

najboljši v teku na 60 m, 2 najboljša v skoku v daljino in najboljši v 

skoku v višino. Na finalno tekmovanje se bo po rezultatu iz 

predtekmovanja uvrstilo 24 posameznikov v tekih in 20 v tehničnih 

disciplinah.  

 

5. Atletski troboj: 

 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo konec maja ali v začetku junija  2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na stadionu Javnega zavoda Šport Ljubljana enota ŠP Ljubljana. 

PRAVICO NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom.. Za 

vsako šolo lahko nastopi 5 tekmovalcev/lk. 

NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovanje je ekipno in posamično. Za ekipno uvrstitev se upoštevajo 

rezultati najboljših treh posameznikov.  

6. Kros: 

 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo aprila in oktobra 2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Tivolski park. 

PRAVICO NASTOPA: Tekmujejo učenci in učenke od 1.-9. razreda v skladu z določenimi 

letnicami rojstva. Za vsako šolo lahko nastopijo v posamezni kategoriji 3 

tekmovalci. 

NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovanje je ekipno in posamično. Za ekipno uvrstitev se štejeta 2 

najbolje uvrščena tekmovalca v posamezni kategoriji. Točke se 

izračunava po uvrstitvah posameznikov. Zmaga ekipa z najmanjšim 

številom točk.  

 

7. Plavanje: 

 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo januarja 2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na objektu Javnega zavoda Šport Ljubljana, v zimskem bazenu enote 

Tivoli. 

PRAVICO NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je 

določen z razpisom. Registrirani učenci in učenke pri PZS IN VZS ne 

smejo nastopiti za ekipo, temveč tekmujejo kot posamezniki v svoji 

kategoriji. V posamezni kategoriji lahko šola prijavi 5 posameznikov in 

dve štafeti. 
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NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovanje je ekipno in posamično. Za ekipno uvrstitev se upošteva 

najboljši rezultat dveh posameznikov in ene štafete.  

 

8. Šolski orientacijski tek: 

 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo aprila 2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na objektu Javnega zavoda Šport Ljubljana, v parku Tivoli. 

PRAVICO NASTOPA: Tekmujejo učenci in učenke od 1.-9. razreda. Za vsako šolo lahko nastopi 

več ekip s 3 tekmovalci. 

NAČIN TEKMOVANJA: Zmaga ekipa , ki najhitreje opravi predpisano nalogo. 

 

9. Akvatlon: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo maja ali junija 2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na objektu Javnega zavoda Šport Ljubljana, v okolici letnega kopališča 

Kodeljevo. 

PRAVICO NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 

NAČIN TEKMOVANJA:Tekmovanje je ekipno in posamično. Za ekipno 

uvrstitev se upoštevajo rezultati dveh najvišje uvrščenih učencev in učenk 

v starejši kategoriji in dveh učencev in učenk v mlajši kategoriji. Doseţek 

se točkuje glede na število udeleţencev v kategoriji. Št. udeleţencev 100. 

 

10. Tenis: 

 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo septembra 2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na objektu Javnega zavoda Šport Ljubljana. 

PRAVICO NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 

Vsaka šola lahko prijavi največ 5 tekmovalcev v vsaki kategoriji. 

NAČIN TEKMOVANJA: Igra se na turnirski način. Tekmovanje je posamično.  

 

11. Badminton: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo februarja – ekipno in novembra 2013 – posamično. 

KRAJ TEKMOVANJA: Bo določen z dodatnim razpisom. 

PRAVICO NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom.

 V posamičnem in ekipnem tekmovanju tekmujejo ločeno registrirani in 

neregistrirani tekmovalci. Šola lahko prijavi največ 5 tekmovalcev v 

kategoriji. 

NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovalni sistem bo določen po prejemu prijav. Tekmovanje je ekipno 

in posamično. Ekipo tvorijo najmanj dva učenca in dve učenki. Ekipni 

dvoboj ima 5 iger, posamezni igralec pa lahko igra le 2 igri.  

 

12. Namizni tenis: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo januarja 2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na objektu Javnega zavoda Šport Ljubljana. 

PRAVICO NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 

 Šola lahko prijavi več ekip. 

NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovalni sistem bo določen po prejemu prijav. V ekipnem tekmovanju 

lahko nastopijo učenci in učenke s točkami ali brez. Ekipo sestavljajo 2 

učenca in 2 učenki. Igra se do treh zmag.  

 

13. Streljanje z zračno puško: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo decembra 2012. 

KRAJ TEKMOVANJA: Strelišče Ljubljana, d.o.o., Dolenjska c. 11. 

PRAVICO NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 
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NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovanje je ekipno in posamično. Ekipo sestavljajo trije tekmovalci. 

Na razpolago je 20 strelov, čas streljanja pa je 45 minut.  

 

14. Skoki z male prožne ponjave: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo januarja 2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Bo določen z dodatnim razpisom. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 

NAČIN TEKMOVANJA:Tekmovanje je ekipno in posamično. Šola 

lahko prijavi več ekip. Ekipa šteje 4 + 4 tekmovalca. Tekmovalci skačejo 

obvezen skok in 3 poljubne skoke. Št.  

 

 

 

 

15. Športna gimnastika: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo marca 2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Bo določen z dodatnim razpisom. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 

NAČIN TEKMOVANJA:Tekmovanje je ekipno in posamično. Šola 

lahko prijavi več ekip, ekipa pa šteje 4 + 4 tekmovalce. Tekmuje se v 

poljubnih vajah z obveznimi prvinami. 

 

16. Med dvema ognjema: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo septembra in oktobra 2013 ali. 

KRAJ TEKMOVANJA: Zunanja igrišča in dvorane osnovnih šol Ljubljane. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 

NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovalni sistem bo določen po prejemu prijav. Igra se na igrišču 18 x 

9 metrov. Ekipo sestavlja 12 igralcev (6 dečkov in 6 deklic). Igra se z 

ţogo za odbojko.  

 

17. Šolska judo liga: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo od januarja do aprila  ter novembra in decembra 

2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Tekmuje se v telovadnicah osnovnih šolah Mestne občine Ljubljana. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke osnovnih šol vključeni v Malo šolo 

juda in ne tekmujejo na uradnih tekmovanjih za slovenski pokal. 

 Kategorije so določene v razpisu izvajalca. 

 Tekmovalci so ločeni po določenih kategorijah, spolu in masnih 

kategorijah. 

NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovanje se točkuje posamično po tekmovalcih in ekipno po osnovnih 

šolah. Liga je sestavljena iz štirih tekmovanj v rednem delu in finala. Iz 

vsake starostne kategorije se v finale uvrsti najboljših 16 tekmovalcev in 

8 tekmovalk iz rednega dela tekmovanja.  

18. Košarka: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo od januarja do maja in od oktobra do decembra 

2013 . 

KRAJ TEKMOVANJA: Igra se v telovadnicah osnovnih šol Mestne občine Ljubljana. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 

NAČIN TEKMOVANJA: Igra se po ligaškem sistemu.  

 

19. Mali nogomet: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo aprila in maja ter septembra in oktobra 2012. 
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KRAJ TEKMOVANJA: Igra se na igriščih osnovnih šol Mestne občine Ljubljana. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 

NAČIN TEKMOVANJA: Igra se po ligaškem sistemu.  

 

20. Odbojka: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo januarja, marca in aprila ter novembra in 

decembra 2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Igra se v telovadnicah osnovnih šol Mestne občine Ljubljana. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 

NAČIN TEKMOVANJA: Igra se po ligaškem sistemu.  

 

 

 

 

21. Odbojka na mivki: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo junija 2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Igra se na igriščih ŠPD Črnuče. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 

NAČIN TEKMOVANJA: Igra se na turnirski način.  

 

22. Rokomet: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo aprila in maja ter oktobra in novembra 2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na objektu Javnega zavoda Šport Ljubljana. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 

NAČIN TEKMOVANJA: Igra se po ligaškem sistemu.  

 

23. Floorball: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo januarja in februarja ter oktobra in novembra 

2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Igra se v telovadnicah osnovnih šol Mestne občine Ljubljana. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 

NAČIN TEKMOVANJA: Igra se po ligaškem sistemu. 

 

24. Baseball: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo od marca do junija in oktobra do novembra 

2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na objektu Javnega zavoda Šport Ljubljana. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 

NAČIN TEKMOVANJA: Igra se po ligaškem sistemu. 

 

25. BMX kolesarjenje, rolanje, rolkanje: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo v maju ali juniju 2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Bo določen z razpisom . 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 

NAČIN TEKMOVANJA: Sistem tekmovanja bo določen po zaključku prijav. 

 

26. Šah: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo v januarju ali februarju in novembru 2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Bo določen z razpisom . 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 

NAČIN TEKMOVANJA: Turnir. 
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27. Golf: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo v septembru ali oktobru 2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Bo določen z razpisom . 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 

NAČIN TEKMOVANJA: Turnir. 

 

28. Alpsko smučanje: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo v januarju ali februarju 2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Bo določen z razpisom . 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 

NAČIN TEKMOVANJA: Ena tekma. 

 

29. Tek na smučeh: 

 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo januarja ali februarja 2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Bo določen z razpisom . 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko učenci in učenke letnika, ki je določen z razpisom. 

NAČIN TEKMOVANJA: Ena tekma. 

 

Navodila o pristojnostih izvajalca: 

 

1. Izvajalec mora izvesti tekmovanja za izbrano športno panogo v vseh starostnih kategorijah, ki so 

opredeljene v knjiţici Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke za šolsko leto 2012 – 2013 

(in bodo opredeljena v knjiţici za šolsko leto 2013 -2014) in določilih, objavljenih v Informatorju št. 

1 za leto 2012 – 2013 (2013 – 2014). 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. Upoštevanje pogojev tekmovanj, ki so objavljena v knjiţici Šolska športna tekmovanja za 

šoloobvezne otroke za šolsko leto 2012 – 2013 (in bodo opredeljena v knjiţici za šolsko leto 2013 -

2014) 

3. Priprava razpisa ter izvedba in organizacija tekmovanja 

4. Vodstvo tekmovanja, sodniki, tehnično osebje za izpeljavo tekmovanja 

5. Elektronske meritve časov 

6. Računalniška obdelava doseţkov celotnega tekmovanja 

7. Objava rezultatov na internetni strani 

8. Semaforizacija 

9. Operativne naloge: 

 

Interesni programi športa v osnovnih šolah 

1. Veliki atletski šolski pokal  2 tekmi (skupina A, B, C, D) 

2. Mali atletski šolski pokal  2 tekmi (skupina A, B, C, D) 

3. Mestno prvenstvo v atletiki  1 tekma 

4. Dvoranska atletika  5 tekem (skupina A, B, C, D, finale) 

5. Atletski troboj  4 tekme (skupina A, B, C, D) 

6. Kros  2 tekmi (skupina A, B) 

7. Plavanje  1 tekma 

8. Šolski orientacijski tek  1 tekma 

9. Akvatlon  1 tekma 

10. Tenis  1 turnir 

11. Badminton  2 tekmi (pos. in ekip.) 

12. Namizni tenis  1 tekma 

13. Streljanje z zračno puško  1 tekma 

14. Skoki z male proţne ponjave      1 tekma 

15. Športna gimnastika  1 tekma 
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16. Med dvema ognjema  1 liga - najmlajši 

17. Šolska judo liga  liga 

18. BMX kolesarjenje, rolanje, rolkanje 1 tekma 

19. Košarka  liga - starejši     

 liga - mlajši  

  liga - najmlajši 

20. Mali nogomet  liga - starejši   

  liga - mlajši     

 liga - najmlajši   

21. Odbojka  liga - starejši 

  liga - mlajši 

  liga - najmlajši  

22. Odbojka na mivki  turnir - letnik 1999 in mlajši   

23. Rokomet  liga - starejši 

 liga - mlajši   

24. Floorball  liga - starejši 

  liga - mlajši 

  liga - najmlajši 

25. Baseball  liga - starejši  

  liga - mlajši 

  Liga - najmlajši                   26. Šah  2 

tekmi (pos. in ekip.) 

                  27. Golf  1 turnir 

                  28. Alpsko smučanje  1 tekma 

                  29. Tek na smučeh  1 tekma 

 

 

 

III. / 3 DODATNA NAVODILA ZA IZVEDBO PROGRAMOV: 

 

1.3.1. Šolska športna tekmovanja za mladino 

1.3.2.1. Ligaška tekmovanja med fakultetami 

1.3.2.2. Enodnevna tekmovanja 

 

Sklop tekmovanj (atletika, kros, tek trojk, plavanje, športna orientacija, akvatlon, alpsko smučanje, tek na 

smučeh, šah, golf, badminton) omogoča prednostno izbiro enega izvajalca oziroma vlagatelja, velja pa za 

program osnovnih in srednjih šol. Izbira vlagateljev pri igrah z ţogo – kolektivnih panogah (košarka, 

rokomet, mali nogomet, odbojka in odbojka na mivki) – prednost ima vlagatelj, ki prevzame posamezno 

panogo v celoti – v vseh kategorijah (npr. košarka SDI, SDE, MDI, MDE, NMDI, NMDE, MI in ME). 

 

Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedba šolskih športnih prireditev za šolsko leto 2012-13 in 

2013-14 po vnaprej določenih propozicijah. Vlagatelji sprejmejo na znanje, da so spremembe na drţavni 

ravni moţne in da bodo o morebitnih spremembah sproti obveščeni. 

Propozicije so sledeče: 

 

1. Upoštevanje pogojev tekmovanj, ki so objavljena v knjiţici Šolska športna tekmovanja za mladino, 

šolsko leto 2012–2013 in bodo objavljeni za šolsko leto 2013-14. 

2. Priprava razpisa ter izvedba in organizacija tekmovanja 

3. Vodstvo tekmovanja, sodniki, tehnično osebje za izpeljavo tekmovanja 

4. Elektronske meritve časov 

5. Računalniška obdelave doseţkov celotnega tekmovanja 

6. Objava rezultatov na internetni strani 

7. Semaforizacija 

8. Operativne naloge: 

 

SPLOŠNA DOLOČILA: 

 

PRIREDITEJ:  
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Mestna občina Ljubljana 

Mestna uprava 

Oddelek za šport 

Staničeva 41, 1000 Ljubljana 

 

OBVEZNOSTI PRIREDITELJA:  

Izdelava programa in propozicij, priprava razpisov, objava razpisov, zagotavljanje nagrad in priznanj ter 

sredstva za izvedbo. 

 

IZVAJALEC:  

Vlagatelj – izvajalec lahko kandidira na več podprogramov znotraj razpisanih programov. 

 

OBVEZNOSTI IZVAJALCA:  

Izdelava prvotnih urnikov predtekmovanja in nadaljnjega tekmovanja, spremembe in dopolnitve urnikov, 

zagotavljanje sodnikov, zbiranje rezultatov, izplačevanje sodnikov,  zaključno poročilo izvajalca  

vključno z rezultati in zapisniki tekmovanj. Izvajalec mora uporabljati zapisnike MŠŠ ali nacionalne 

panoţne športne zveze. 

 

KRAJ TEKMOVANJA:  

Programi se izvajajo na športnih objektih, ki so vključeni v mreţo javnih športnih objektov MOL. 

Izjemoma se lahko izvajajo tudi na drugih objektih. Strošek uporabe športnih objektov krije prireditelj, 

izjemoma lahko tudi izvajalec. 

 

ČAS TEKMOVANJA:  

Tekmovanja potekajo po razpisanem koledarju in se izvajajo celo leto. 

 

PRAVICA NASTOPA: 

Pravico nastopa imajo osnovne in srednje šole, ki delujejo na področju Mestne občine Ljubljana. 

 

KATEGORIJE:  

Vsa tekmovanja bodo razpisana za starostne kategorije, ki so opredeljene v posameznem razpisu. 

 

PRAVILA:  

Vsa tekmovanja se izvajajo po določilih posameznih tekmovanj in pravilih športne panoge z moţnimi 

prilagoditvami. 

 

PRIZNANJA:  

Prve tri ekipe na posameznem tekmovanju prejmejo pokale. Prvi trije posamezniki/ce v posamezni 

kategoriji pa medalje. 

 

OSTALA DOLOČILA:  

Prireditelj ne prevzema nikakršne odgovornosti za izvedbo programa in morebitno nastalo materialno 

škodo! 

 

 

Navodila za izvedbo razpisanega programa Šolska športna tekmovanja za mladino 

 

1. Atletski šolski pokal: 

ČAS TEKMOVANJA:  Posamično prvenstvo bo maja, ekipno septembra 2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na stadionu Javnega zavoda Šport Ljubljana enota ŠP Ljubljana. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko redno vpisani dijaki in dijakinje letnika, ki je določen z 

razpisom. Šola lahko prijavi v posamezni disciplini 4 

  tekmovalce. 

NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovanje je posamično in ekipno. Posameznik lahko tekmuje v eni 

  disciplini in štafeti.  

 

2. Dvoranska atletika: 
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ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo januarja 2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na stadionu Javnega zavoda Šport Ljubljana enota ŠP Ljubljana. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko redno vpisani dijaki in dijakinje letnika, ki je določen z 

razpisom. Posamezni tekmovalec lahko nastopi samo v eni disciplini. 

NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovanje je posamično.  

 

3. Kros: 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo aprila in septembra 2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na objektu Javnega zavoda Šport Ljubljana, park Tivoli.. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko redno vpisani dijaki in dijakinje letnika, ki je določen z 

razpisom. Za vsako šolo lahko nastopi v vsaki kategoriji po deset 10 

tekmovalcev. 

NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovanje je ekipno in posamično. Za ekipno uvrstitev se štejeta 2 

najbolje uvrščena tekmovalca v posamezni kategoriji. Točke se 

izračunava po uvrstitvah posameznikov. Zmaga ekipa z najmanjšim 

številom točk.  

 

4. Plavanje: 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo januarja 2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na objektu Javnega zavoda Šport Ljubljana, zimski bazen Tivoli. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko redno vpisani dijaki in dijakinje letnika, ki je določen z 

razpisom. Šola lahko prijavi neomejeno število posameznikov v 

disciplinah in štafetah. 

NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovanje je le posamično in v štafetah.  

 

5. Tenis: 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo septembra 2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na teniškem objektu Javnega zavoda Šport Ljubljana. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko redno vpisani dijaki in dijakinje letnika, ki je določen z 

razpisom. Šola lahko prijavi do 4 igralce. 

NAČIN TEKMOVANJA: Igra se na turnirski način, tekmovanje je posamično.  

 

6. Streljanje z zračno puško: 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo decembra 2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Strelišče Ljubljana, Dolenjska c. 11. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko redno vpisani dijaki in dijakinje letnika, ki je določen z 

razpisom. Šola lahko prijavi več ekip oziroma posameznikov. 

NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovanje je ekipno in posamično. Ekipo sestavljajo trije tekmovalci. 

Na razpolago je 20 strelov, čas streljanja je 40 minut.  

 

7. Namizni tenis: 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo marca 2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na namiznoteniškem objektu Javnega zavoda Šport Ljubljana. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko redno vpisani dijaki in dijakinje letnika, ki je določen z 

razpisom. Ekipo sestavljata dva tekmovalca. Šola lahko prijavi več ekip 

oziroma posameznikov. 

NAČIN TERMOVANJA: Tekmovanje je ekipno in posamično, tekmovalni sistem bo določen po 

prejemu prijav.  

 

8. Odbojka na pesku: 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo maja ali  konec maja ali junija2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na peščenem odbojkarskem igrišču Javnega zavoda Šport Ljubljana. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko redno vpisani dijaki in dijakinje letnika, ki je določen z 

razpisom.. Šola lahko prijavi več ekip. 
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NAČIN TEKMOVANJA: Igra se na turnirski način.  

 

9. Košarka: 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo potekalo novembra in decembra 2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na objektu Javnega zavoda Šport Ljubljana, enota Tivoli. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko redno vpisani dijaki in dijakinje letnika, ki je določen z 

razpisom. Šola lahko prijavi dve ekipi. Prehod igralca iz ekipe v ekipo ni 

moţen. 

NAČIN TEKMOVANJA: Igra se po ligaškem sistemu.  

 

10. Odbojka: 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo potekalo od oktobra 2013 do januarja 2014. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na objektu Javnega zavoda Šport Ljubljana. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko redno vpisani dijaki in dijakinje letnika, ki je določen z 

razpisom. Šola lahko prijavi dve ekipi. Prehod igralca iz ekipe v ekipo ni 

moţen. 

NAČIN TEKMOVANJA: Igra se po ligaškem sistemu.  

 

11. Rokomet: 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo potekalo septembra in oktobra 2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na objektu Javnega zavoda Šport Ljubljana, enota Tivoli. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko redno vpisani dijaki in dijakinje letnika, ki je določen z 

razpisom. Šola lahko prijavi dve ekipi. Prehod igralca iz ekipe v ekipo ni 

moţen. 

NAČIN TEKMOVANJA: Igra se po ligaškem sistemu.  

 

12. Mali nogomet: 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo potekalo januarja in februarja 2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na objektu Javnega zavoda Šport Ljubljana, enota Tivoli. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko redno vpisani dijaki in dijakinje letnika, ki je določen z 

razpisom. Šola lahko prijavi dve ekipi. Prehod igralca iz ekipe v ekipo ni 

moţen. 

NAČIN TEKMOVANJA: Igra se po ligaškem sistemu.  

 

13. Športna orientacija: 

 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo aprila 2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na objektu Javnega zavoda Šport Ljubljana, v parku Tivoli. 

PRAVICO NASTOPA: Tekmujejo redno vpisani dijaki in dijakinje. Za vsako šolo lahko nastopi 

več ekip s 3 tekmovalci. 

NAČIN TEKMOVANJA: Zmaga ekipa , ki najhitreje opravi predpisano nalogo. 

 

14. Akvatlon: 

ČAS TEKMOVANJA:  Tekmovanje bo potekalo junija 2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Na objektu Javnega zavoda Šport Ljubljana, enota Kodeljevo. 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko redno vpisani dijaki in dijakinje letnika, ki je določen z 

razpisom.  

NAČIN TEKMOVANJA: Ena tekma. 

 

15. Alpsko smučanje: 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo v januarju ali februarju 2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Bo določen z razpisom . 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje letnika, ki je določen z razpisom. 

NAČIN TEKMOVANJA: Ena tekma. 
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16. Tek na smučeh: 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo v januarju ali februarju 2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Bo določen z razpisom . 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje letnika, ki je določen z razpisom. 

NAČIN TEKMOVANJA: Ena tekma. 

 

17. Šah: 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo v februarju in novembru 2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Bo določen z razpisom . 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje letnika, ki je določen z razpisom. 

NAČIN TEKMOVANJA: Ena tekma. 

 

 

18. Golf: 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo potekalo oktobra 2013. 

KRAJ TEKMOVANJA: Bo določen z razpisom . 

PRAVICA NASTOPA: Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje letnika, ki je določen z razpisom. 

NAČIN TEKMOVANJA: Turnir. 

 

19. Badminton: 

ČAS TEKMOVANJA: Tekmovanje bo februarja – ekipno in novembra 2013 – posamično. 

KRAJ TEKMOVANJA: Bo določen z dodatnim razpisom. 

PRAVICO NASTOPA: Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje letnika, ki je določen z razpisom.

 V posamičnem in ekipnem tekmovanju tekmujejo ločeno registrirani in 

neregistrirani tekmovalci.  

NAČIN TEKMOVANJA: Tekmovalni sistem bo določen po prejemu prijav. Tekmovanje je ekipno 

in posamično.  

 

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 moţne 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 knjiţici Šolska športna tekmovanja za mladino za šolsko leto 2012 – 2013 (in bodo 

opredeljena v knjiţici za šolsko leto 2013 -2014) in določilih, objavljenih v Informatorju št. 1 za leto 

2012 – 2013 (2013 – 2014). 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 knjiţici Interesni programi športa v srednjih šolah za šolsko leto 2012 - 2013 in 

določilih, objavljenih v Informatorju št. 1 za leto 2012 - 2013. 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 knjiţici Interesni programi športa v srednjih šolah 

za šolsko leto 2012 – 2013. 

 

4. Priprava razpisa ter izvedba in organizacija tekmovanja. 

 

5. Vodstvo tekmovanja, sodniki, tehnično osebje za izpeljavo tekmovanja. 

 

6. Elektronske meritve časov. 
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7. Računalniška obdelava doseţkov celotnega tekmovanja. 

 

8. Objava rezultatov na internetni strani. 

 

9. Semaforizacija. 

 

10. Operativne naloge: 

- Izvajalec mora izvesti tekmovanja za izbrano športno panogo v vseh starostnih 

kategorijah, ki so opredeljene v knjiţici Šolska športna tekmovanja za mladino za šolsko 

leto 2012 - 2013 in določilih, objavljenih v Informatorju št. 1 za leto 2012 - 2013. 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. 

- Upoštevanje pogojev tekmovanj, ki so objavljena v knjiţici Šolska športna tekmovanja za 

mladino za šolsko leto 2012 - 2013 

- Priprava razpisa ter izvedba in organizacija tekmovanja 

- Vodstvo tekmovanja, sodniki, tehnično osebje za izpeljavo tekmovanja 

- Elektronske meritve časov 

- Računalniška obdelava doseţkov celotnega tekmovanja 

- Objava rezultatov na internetni strani 

- Semaforizacija 

 

PROGRAM IZVEDBE ŠOLSKIH ŠPORTNIH TEKMOVANJ ZA MLADINO 

 

Atletski šolski pokal 2 tekmi 

Dvoranska atletika 1 tekma 

Kros 2 tekmi 

Plavanje 1 tekma 

Tenis  1 turnir 

Streljanje z zračno puško 1 tekma 

Namizni tenis turnir (posamično in ekipno) 

Odbojka na mivki turnir 

Košarka liga 

Odbojka liga 

Rokomet liga 

Mali nogomet liga 

Šp. orientacija 1 tekma 

Akvatlon 1 tekma 

Alpsko smučanje 1 tekma 

Tek na smučeh 1 tekma 

Šah turnir (posamično in ekipno) 

Golf turnir 

Badminton turnir (posamično in ekipno) 

 

 

Navodila za izvedbo razpisanega programov: 

 

1.3.2.1. Ligaška tekmovanja med fakultetami 

1.3.2.2. Enodnevna tekmovanja 

 

Razpisuje se sofinanciranje organizacijo in izvedbo športnih tekmovanj in prireditev za leto 2012 po 

vnaprej določenih propozicijah. 

 

1. Ligaška tekmovanja med fakultetami (futsal, odbojka, košarka in tenis). 

2. Enodnevna tekmovanja ( tenis, badminton, namizni tenis, odbojka na mivki, plavanje in atletika). 
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Razpisan program – Organizacija in izvedba športnih tekmovanj in prireditev se mora izvajati po vnaprej 

določenih propozicijah. Vlagatelji morajo pri pripravi vloge upoštevati sledeče: 

 

a) Tekmovanja morajo potekati po razpisanem koledarju in se izvajajo celo leto. 

b) Vsa tekmovanja se izvajajo po določilih posameznih tekmovanj in pravilih športne panoge z moţnimi 

prilagoditvami. 

c) Izdelava programa in propozicij, priprava razpisov, objava razpisov, izdelava urnikov, izvedba in 

organizacija tekmovanja ter zagotavljanje nagrad in priznanj. 

d) Vodstvo tekmovanja, sodniki, tehnično osebje za izpeljavo tekmovanja. 

e) Opravlja spremembe in dopolnitve urnikov, zbiranje rezultatov, izplačevanje sodnikov, priprava 

zaključnih poročil vključno z rezultati in zapisniki tekmovanj. Uporablja se zapisnike MŠŠ ali 

nacionalne panoţne športne zveze. 

f) Računalniška obdelava doseţkov celotnega tekmovanja. 

g) objava rezultatov na internetni strani. 

 

 
 

POJASNILA MERIL IN TOČKOVANJE 
 

POJASNILA: 

 

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

strošek opreme in rekvizitov, nagrad in priznanj, ter druge stroške storitev in materiala. V 

finančni konstrukciji programa med prihodki ne sme biti upoštevano sofinanciranje MOL. 

 

Merilo 2: Navedite ime in priimek, izobrazbo oz. usposobljenost kadra in izkušnje vlagatelja iz 

preteklosti (obseg izvedenih programov). 

 

Merilo 3: 

a) Če vlagatelj v rubriki Praktične nagrade obkroţi 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 udeleţenca razvrščene v pet 

razredov. V 1. razred bodo razvrščene vloge z najniţjimi cenami (0-20 % od najvišje 

vrednosti), ki bodo prejele 40 točk. V 2. razred bodo razvrščene vloge z cenami (21-40 % 

od najvišje vrednosti), ki bodo prejele 30 točk. V 3. razred bodo razvrščene vloge z cenami 

(41-60 % od najvišje vrednosti), ki bodo prejele 20 točk. V 4. razred bodo razvrščene vloge 

z cenami (61-80 % od najvišje vrednosti), ki bodo prejele 10 točk V 5. razred bodo 

razvrščene vloge z najvišjimi cenami (81-100 % od najvišje vrednosti), ki bodo prejele 0 

točk.  

 

 

Merilo 2: (0-30) 

a) Razpisna komisija bo ocenila kadrovsko strukturo z 0-10 točk. Kader z visokošolsko 

izobrazbo športne smeri prinese 10 točk, zgolj ustrezna usposobljenost kadra prinese 5 

točk. 

b) Razpisna komisija bo ocenila izvajanje tekmovanj v preteklosti z 0-20 točk. 
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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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O2 - Interesni programi otrok 

 

 

PODROČJA in programi 

 

DRUGI DO 80 URNI INTERESNI PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE 

OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV TER OTROK IN MLADINE S 

POSEBNIMI POTREBAMI 

Razpisani programi: 
      

 

1.1.2. Drugi do 40 urni interesni programi športa za 

predšolske otroke 

      
 

1.2.5.1. Športni programi po pouku za šoloobvezne otroke 

      
 

1.2.5.2. Športni programi v pouka prostih dnevih 

(počitnice) 

      
 

1.2.5.3. Drugi interesni programi športa za šoloobvezne 

otroke 

      
 

1.2.5.4. Drugi do 80 urni interesni programi športne 

vzgoje otrok s posebnimi potrebami 
 

Pojasnila meril in točkovanje 

 

OBRAZEC_2_2013_Pojasnila meril in točkovanje.pdf  

 

Dodatna navodila za izvedbo 

programov 
 

OBRAZEC_2_2013_Dodatna navodila za izvedbo 

programa.pdf 

 

Lokacije za program 1.1.2. 

 

Lokacije_za_program_1.1.2.pdf 

 

 

Osnovni podatki 

 

 Za program 1.2.5.2. navedite v nazivu programa tudi termin izvedbe: 

jesenske, novoletne, zimske, prvomajske, poletne počitnice. 

Opomba: Vlagatelj mora za vsako skupino programa izpolniti ločen obrazec. 

Naziv programa - ime skupine 

(poimenuje vlagatelj): 

 

Višina zaprošenih sredstev za 

program v EUR: 

 

Športna panoga:  ∇ 

Starostna kategorija: 
      

 

cicibani in cicibanke 

      
 

mlajši dečki in deklice 

      
 

starejši dečki in deklice 

      
 

kadeti in kadetinje 

      
 

mladinci in mladinke 
 

http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/OBRAZEC_2_2013_Pojasnila%20meril%20in%20točkovanje.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/OBRAZEC_2_2013_Dodatna%20navodila%20za%20izvedbo%20programa.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/OBRAZEC_2_2013_Dodatna%20navodila%20za%20izvedbo%20programa.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/Lokacije_za_program_1.1.2.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/OBRAZEC_2_2013_Pojasnila meril in točkovanje.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/OBRAZEC_2_2013_Dodatna navodila za izvedbo programa.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/Lokacije_za_program_1.1.2.pdf
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Športni objekt 

 

Tip lokacije: 
      

 

Druga lokacija 

      
 

Športni objekt MOL 
 

Zaprošena lokacija:  ∇ 

Nadomestna lokacija:  ∇ 

Navedite drugo lokacijo:  

Opis izvedbe programa (vsebina, 

namen, cilji): 

 

Število udeleţencev:  

 

TRAJNOSTNI RAZVOJ 

 

Primer: 

 

Trajnostni_razvoj_projekt_ČISTA_ZMAGA.pdf  

 

Opis zagotavljanje trajnostnega 

razvoja: 

 

 

Obseg programa 

 

Tedenski obseg ur uporabe 

navedenega športnega objekta 

MOL: 

 

Število tednov uporabe 

navedenega športnega objekta 

MOL: 

 

Skupen obseg ur uporabe 

navedenega športnega objekta 

MOL: 

 

 

Merilo 1 - Finančna konstrukcija skupine 

 

 Navedite polno ceno na udeleţenca brez subvencije MOL. Cena naj 

vsebuje strošek strokovnega kadra, strošek najema objekta, strošek 

http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/Trajnostni_razvoj_projekt_ČISTA_ZMAGA.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/Trajnostni_razvoj_projekt_ČISTA_ZMAGA.pdf
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opreme in rekvizitov ter druge stroške storitev in materiala. 

 

Za program 1.2.5.1. je lahko končni letni strošek programa brez 

sofinanciranja MOL največ 1200 EUR.  

 

Višina vadnine sofinanciranega programa s strani MOL je lahko 

največ do 10,00 EUR mesečno in predstavlja edini strošek za vadeče 

oz. njihove starše. Kakršnokoli dodatno zaračunavanje (nadstandard) 

ni dovoljeno in je v primeru kršitve razlog za takojšnje prenehanje 

pogodbe o sofinaciranju. 

POZOR! Za program 1.2.5.2. Športni programi v pouka prostih dnevih 

(počitniški program) navedite ceno na udeleţenca NA DAN! 

 

Prihodki 

 

Članarina:  

Vadnina:  

Sponzorstva in donacije:  

Voluntersko delo:  

Drugo:  

Skupaj prihodki: 0 

 

Odhodki 

 

Strošek strokovnega kadra:  

Strošek najema objekta:  

Strošek opreme in rekvizitov:  

Strošek nagrad in priznanj:  

Drugi stroški storitev in materiala :  

Skupaj stroški: 0 

 

Cena programa 

 

 Cena programa na udeleţenca brez sofinanciranja MOL 

Število mesecev izvajanja 

programa: 

1 

Število udeleţencev skupine: 1 

Cena programa na udeleţenca na 

mesec brez sofinanciranja MOL: 
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Merilo 2 

 

Število sofinanciranih skupin v 

predhodnem letu: 

 

 

Merilo 3 

 

 Kakovost programov in reference izvajalca programa 

a) Imena in priimki strokovnega 

kadra: 

 

b) Izobrazba oz. strokovna 

usposobljenost: 

 

c) Oprema in zagotavljanje 

pogojev za izvedbo programa: 

 

d) Reference:  

 

Merilo 4 

 

 Izvajanje programov na področju športne vzgoje otrok in mladine, 

usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v vseh starostnih 

kategorijah, ter programov kakovostnega oz. vrhunskega športa 

članov. 

Starostne kategorije: 
      

 

cicibani in cicibanke 

      
 

mlajši dečki in deklice 

      
 

starejši dečki in deklice 

      
 

kadeti in kadetinje 
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mladinci in mladinke 

      
 

člani in članice 
 

 

 

 

DODATNA NAVODILA ZA IZVEDBO PROGRAMOV: 
 

1.2.5.2. Športni programi v pouka prostih dnevih (počitniški program) 

 

Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe osmih celodnevnih programov, ki vključujejo 

tečaje, športne aktivnosti in prehrano v času šolskih počitnic po vnaprej določenih propozicijah.  

 

PRIREDITELJ zagotovi: 

a) Za izvedbo športni objekt in zunanje površine, ki so vključene v mreţo javnih športnih objektov 

MOL. 

b) Sofinanciranje razpisanih programov na osnovi ustreznega poročila. 

 

IZVAJALCI zagotovijo: 

a) Razpise programov, obvestila uporabnikom (ljubljančane, OŠ, SŠ), in izvedbo .  

b) Strokovno vodstvo - učitelje vaditelje, tehnično opremo in didaktične pripomočke ter ostalo 

osebje za  izpeljavo programov. 

c) Objavo počitniškega programa v medijih (časopisi, radio, televizija) in na lastni internetni  

strani. 

d) Operativne naloge. 

e) Računalniško obdelavo podatkov glede na udeleţbo  in oceno uspešnosti na tečajih in športnih 

aktivnostih takoj po končanih programih in jo posredujejo PRIREDITELJU. 

f) Vsebinsko in finančno poročilo o izpeljavi programov in ga posredujejo PRIREDITELJU. 

 

      ČAS IZVEDBE: Programi potekajo v šolskih počitnicah:zimskih (feb), prvomajskih (maj)  

            poletnih (jul. in avg.) jesenskih (okt.)  in novoletnih (dec.) 2013.  

 

PROGRAM: 

 

1 Tečaji smučanja in deskanja na snegu 2 x termin (80 ur ) feb., dec.                     2013  
2 Tečaji kajaka in kanuja 2 x termin (40 ur) jul., avg.                      2013 
3 Tečaji golfa 2 x termin (30 ur) jul., avg.                      2013 
4 Badminton, tekaški program in izleti 4 x termin ( 80 ur) jan.,maj, okt., dec.       2013 
5 Drsanje – animacija , tečaji 3 x termin ( 24 ur) feb., okt., dec.             2013 
6 Tenis in igre z ţogo 2 x termin (40 ur ) jul., avg.                      2013 
7 Urbani športi (rolanje, BMX, plezanje, 

hip hop) 
4 x termin (45 ur) feb., jul., avg., dec.      2013 

8 Program za učence v šolskih 

telovadnicah 
4 x termin (80 ur) feb.,maj,okt.,dec.         2013 

 

Izbira vlagateljev pri posameznih programih bo temeljila na zagotavljanju ustreznega strokovnega kadra, 

opreme za izvedbo in moţnost izvedbe za večje število udeleţencev. Prednost imajo vlagatelj, ki so v 

preteklem letu izvajali počitniški program v skladu z danimi navodili razpisa in kandidirajo s programom, 

ki je obogaten z dodatnimi vsebinami. 

 

SPLOŠNA DOLOČILA: 

 

PRIREDITELJ: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 
 

IZVAJALEC: Vlagatelj – izvajalec lahko kandidira na več razpisanih programov  
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KRAJ IZVEDBE: Programi se izvajajo na športnih objektih in zunanjih površinah, ki so 

vključeni v mreţo javnih športnih objektov MOL. Strošek uporabe 

športnih objektov krije prireditelj. Za objekte, ki niso vključeni v to 

mreţo, plača strošek uporabe športnega objekta vlagatelj – izvajalec. 
 

ČAS: Zimske, prvomajske, poletne, jesenske in novoletne šolske počitnice. 
 

UDELEŢENCI: Pravico udeleţbe imajo otroci in mladina, ki bivajo na področju Mestne  
občine Ljubljana. 
 

PRAVILA: Programi se izvajajo po določilih in pravilih športne panoge z moţnimi  
prilagoditvami in v skladu z Navodili za izvedbo. 
 

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 (počitniški program) 

 

 

Tečaji smučanja in deskanja na snegu: 

 

ČAS: februar in december 2013 

KRAJ: Moţnost izbire najugodnejšega smučišča. 

PRAVICO UDELŢBE: Otroci in mladina letnik 2006 in starejši.  

VSEBINA: Učenje in spopolnjevanje alpskega smučanj ali deskanja na snegu z uporabo 

sodobnih didaktičnih pripomočkov. 

IZPELJAVA: Tečaji so petdnevni in prevozni. Odhodi avtobusov so ob 7.00 iz Ljubljane, 

povratek je med 16.30 in 17.00 v Ljubljano. Udeleţence učijo učitelji alpskega 

smučanja 2. in 3. stopnje. 

 

Tečaji kajak in kanuja: 

ČAS: julij, avgust 2013 

KRAJ: Ljubljana. 

PRAVICO UDELŢBE: Otroci in mladina letnik 2005 in starejši.  

VSEBINA:  Učenje voţnje s kajaki in kanuji s animacijskim programom, igre z ţogo in 

loparji.  

IZPELJAVA:  Program je pet-dnevni. Poteka med 9.30 in 13.30 uro. 

 

Tečaji golfa: 

ČAS: julij, avgust 2013  

KRAJ: Ljubljana. 

PRAVICO UDELŢBE: Otroci in mladina letnik 2006 in starejši.  

VSEBINA: Osnovna in nadaljevalna šola golfa. Pravila igre. Obnašanje na igrišču. 

IZPELJAVA: Tečaji so pet-dnevni. Potekajo med 10.00 in 13.00 uro na vadbišču in igrišču. 

Po opravljenih tečajih imajo udeleţenci moţnost pristopa k izpitu. 

 

Badminton, tekaški program in izleti:  

ČAS:    januar, maj, oktober, december 2013 

KRAJ: Ljubljana. 

PRAVICO UDELŢBE: Otroci in mladina letnik 2005 in starejši.  

VSEBINA: Osnove igre badmintona, tekaški program in izleti v okolici Ljubljane.   

IZPELJAVA: Program je pet-dnevni. Poteka med 9.30 in 13.30 uro.  

 

 

 

Tenis in igre z žogo: 
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ČAS: julij, avgust 2013 

KRAJ: Ljubljana. 

PRAVICO UDELŢBE: Otroci in mladina letnik 2006 in starejši.  

VSEBINA:  Učenje osnovnih elementov tenisa in igre z ţogo (nogomet, košarka) s 

spremljajočim programom.  

IZPELJAVA:  Program je pet-dnevni. Poteka med 9.30 in 13.30 uro. 

 

Počitnice na drsalkah:  
ČAS: februar, oktober, december 2013 

KRAJ: Ljubljana. 

PRAVICO UDELŢBE: Otroci in mladina letnik 2006 in starejši.  

VSEBINA:  Učenje osnovnih elementov drsanja, organizacija animacijskega programa s 

spretnostnimi poligoni štafetnimi igrami in tekmovanji in prosto drsanje.  

IZPELJAVA: Program je pet-dnevni. Poteka med 11.00 in 13.00 uro. 

 

Urbani športi: rolanje, BMX, plezanje, hip hop: 

ČAS: februar, julij, avgust, december 2013 

KRAJ: Ljubljana. 

PRAVICO UDELŢBE: Otroci in mladina letnik 2006 in starejši.  

VSEBINA: Učenje elementov rolanja, BMX-a, plezanje in  hip hop-a s  

IZPELJAVA: Program je pet dnevni. Poteka med 10.00 in 13.00 uro. 

 spremljajočim programom iger in tekmovanji.  

 

Programi za učence v šolskih telovadnicah (obvezno priloţiti Dogovor o uporabi športnega 

objekta sklenjen z osnovno šolo, kjer se bo izvajal program):  

 

ČAS: februar, maj, oktober, december 2013 

KRAJ: Ljubljana, telovadnice osnovnih šol. 

PRAVICO UDELŢBE: Otroci in mladina letnik 2005in starejši.  

VSEBINA:  Izvajalci lahko izberejo poljubne športne programe 

IZPELJAVA: Program je pet-dnevni. Poteka na izbrani osnovni  

 
  

 

POJASNILA MERIL IN TOČKOVANJE 
 

POJASNILA: 

 

Merilo 1: Navedite polno ceno brez subvencije MOL. Samo za razpisani program 1.2.5.2. Športni 

programi v pouka prostih dnevih (počitniški program) navedite ceno programa na 

udeleţenca na dan. Cena vsebuje strošek strokovnega kadra, strošek najema objekta (razen 

za program 1.2.5.1.), strošek opreme in rekvizitov ter druge stroške storitev in materiala.  

 

Za program 1.2.5.1. Športni programi po pouku za šoloobvezne otroke, ki jih izvajalci 

ponudijo v sodelovanju z osnovnimi šolami do 17. ure je osnovni pogoj za kandidaturo 

na razpisu: 

- podpisan dogovor o izvajanju programa z ravnateljem šole, 

- obveza izvajalca, da bo končni letni strošek programa brez sofinanciranja MOL največ 

1.200 € oz. bo vadnina  ob sofinanciranju največ do 10 € mesečno edini strošek za 

vadeče oz. njihove starše. Kakršno koli dodatno zaračunavanje (nadstandard) ni 

dovoljeno in je v primeru kršitve razlog za takojšnje prenehanje pogodbe o 

sofinanciranju. 

 

 

Merilo 3: 

a) Navedite ime in priimek ter izobrazbo oz. usposobljenost kadra, ki vodi posamezno 

skupino, za katero izpolnjujete obrazec. 
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b) Navedite opremo in način zagotavljanja pogojev za izvedbo programa. 

c) Navedite kot reference; mnenje upravljavca športnih objektov MOL. 

 

Merilo 4: Navedite vse staroste kategorije, ki jih izvajate v programu športne vzgoje otrok in mladine 

usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ter program kakovostnega oz. vrhunskega športa. 

 

TOČKOVANJE: 

 

Merilo 1: (0-30) Vse vloge bodo glede na višino zneska Cena programa na udeleţenca na mesec 

razvrščene v štiri razrede. V 1. razred bodo razvrščene vloge z najniţjimi cenami (0-25 % 

od najvišje vrednosti), ki bodo prejele 30 točk. V 2. razred bodo razvrščene vloge z cenami 

(26-50 % od najvišje vrednosti), ki bodo prejele 20 točk. V 3. razred bodo razvrščene vloge 

z cenami (51-75 % od najvišje vrednosti), ki bodo prejele 10 točk. V 4. razred bodo 

razvrščene vloge z najvišjimi cenami (76-100 % od najvišje vrednosti), ki bodo prejele 0 

točk.  

 

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: (0-30) 

                     Razpisna komisija bo ocenila kakovost in reference programa na podlagi: 

a) Kadrovske strukture, kjer bo kader z visokošolsko izobrazbo športne smeri prinesel 10 

točk, zgolj ustrezna usposobljenost kadra pa prinese 5 točk. 

b) Zagotavljanje opreme in ustreznih pogojev za izvedbo programa bo ocenjeno z 0-10 

točkami. 

c) Razpisna komisija bo ocenila reference z 0-10 točk. 

 

Merilo 4: (0-20) 

Vse vloge bodo razvrščene v tri razrede. V 1. razred bodo razvrščene vloge izvajalcev, ki 

izvajajo program športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 

v vseh starostnih kategorijah, ter program kakovostnega oz. vrhunskega športa članov in 

bodo prejele 20 točk. V 2. razred bodo razvrščene vloge izvajalcev, ki izvajajo program 

športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v vseh 

starostnih kategorijah in bodo prejele 15 točk. Ostale vloge bodo uvrščene v 3. razred in 

bodo prejele 0 točk.      
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O3a - kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine 

 

 

PODROČJA in programi 

 

PROGRAMI VADBE ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE, 

USMERJENIH KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 

Razpisani programi: 
      

 

1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v 

kakovostni in vrhunski šport 
 

Pojasnila meril in točkovanje 

 

OBRAZEC_3_2013_Pojasnila meril in točkovanje.pdf  

 

 

Osnovni podatki 

 

Opomba: Vlagatelj mora za vsako vadbeno skupino programa z različno 

lokacijo ali terminom izpolniti ločen obrazec. 

Naziv programa - ime skupine 

(poimenuje vlagatelj): 

 

Višina zaprošenih sredstev za 

program v EUR: 

 

Športna panoga:  ∇ 

Starostna kategorija: 
      

 

mlajši dečki in deklice 

      
 

starejši dečki in deklice 

      
 

kadeti in kadetinje 

      
 

mladinci in mladinke 
 

 

Športni objekt 

 

Tip lokacije: 
      

 

Druga lokacija 

      
 

Športni objekt MOL 
 

Zaprošena lokacija:  ∇ 

Nadomestna lokacija:  ∇ 

Navedite drugo lokacijo:  

Opis izvedbe programa (vsebina, 

namen, cilji): 

 

http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/OBRAZEC_3_2013_Pojasnila%20meril%20in%20točkovanje.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/OBRAZEC_3_2013_Pojasnila meril in točkovanje.pdf
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Število udeleţencev na skupino:  

 

TRAJNOSTNI RAZVOJ 

 

Primer: 

 

Trajnostni_razvoj_projekt_ČISTA_ZMAGA.pdf  

 

Opis zagotavljanje trajnostnega 

razvoja: 

 

 

Obseg programa 

 

Tedenski obseg ur uporabe 

navedenega športnega objekta 

MOL: 

 

Število tednov uporabe 

navedenega športnega objekta 

MOL: 

 

Skupen obseg ur uporabe 

navedenega športnega objekta 

MOL: 

 

 

Finančna konstrukcija skupine 

 

Cena na udeleţenca skupine brez 

sofinanciranja MOL: 

 

 

Prihodki 

 

Članarina:  

Vadnina:  

Sponzorstva in donacije:  

Voluntersko delo:  

Drugo:  

Skupaj prihodki: 0 

 

Odhodki 

 

Strošek strokovnega kadra:  

http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/Trajnostni_razvoj_projekt_ČISTA_ZMAGA.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/Trajnostni_razvoj_projekt_ČISTA_ZMAGA.pdf
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Strošek najema objekta:  

Strošek opreme in rekvizitov:  

Strošek nagrad in priznanj:  

Drugi stroški storitev in materiala :  

Skupaj stroški: 0 

 

Strokovni kader 

 

Imena in priimki strokovnega 

kadra: 

 

Izobrazba oz. strokovna 

usposobljenost: 

 

 

Merilo 1 

 

 Obseg programa – število registriranih tekmovalcev društva, ki 

nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu v sezoni 2012/13 

Število registriranih športnikov:  

 

Merilo 2 

 

 Uspešnost na mednarodnih tekmovanjih v preteklem koledarskem 

letu: 

Število kolajn na olimpijskih 

igrah, svetovnih in evropskih 

prvenstvih najvišje kakovostne 

ravni v mladinskih in članskih 

kategorijah: 

0 

 Število kategoriziranih športnikov svetovnega, mednarodnega in 

perspektivnega razreda po zadnji veljavni kategorizaciji. 

Svetovni razred Vlagatelj ne izpolnjuje nič. MOL bo podatek na podlagi podpisane 

izjave pridobila od Olimpijskega komiteja Slovenije – Zdruţenja 

športnih zvez (OKS – ZŠZ). 

Mednarodni razred Vlagatelj ne izpolnjuje nič. MOL bo podatek na podlagi podpisane 

izjave pridobila od Olimpijskega komiteja Slovenije – Zdruţenja 

športnih zvez (OKS – ZŠZ). 
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Perspektivni razred Vlagatelj ne izpolnjuje nič. MOL bo podatek na podlagi podpisane 

izjave pridobila od Olimpijskega komiteja Slovenije – Zdruţenja 

športnih zvez (OKS – ZŠZ). 

 

Merilo 3 

 

 Uspešnost na mednarodnih oziroma državnih prvenstvih v 

preteklem koledarskem letu:  

število kategoriziranih športnikov mladinskega in državnega 

razreda po zadnji veljavni kategorizaciji.  

Mladinski razred Vlagatelj ne izpolnjuje nič. MOL bo podatek na podlagi podpisane 

izjave pridobila od Olimpijskega komiteja Slovenije – Zdruţenja 

športnih zvez (OKS – ZŠZ).  

Drţavni razred Vlagatelj ne izpolnjuje nič. MOL bo podatek na podlagi podpisane 

izjave pridobila od Olimpijskega komiteja Slovenije – Zdruţenja 

športnih zvez (OKS – ZŠZ).  

 Samo za kolektivne športne panoge: uspešnost na mednarodnih 

oziroma drţavnih prvenstvih v preteklem koledarskem letu. 

Končna uvrstitev na drţavnih 

tekmovanji najvišje stopnje (1. 

liga, pokalno tekmovanje) 

uvrstitev 6. mesto in bolje 

Vlagatelj ne izpolnjuje nič. MOL bo podatek na podlagi podpisane 

izjave pridobila od Olimpijskega komiteja Slovenije – Zdruţenja 

športnih zvez (OKS – ZŠZ).  

 

Merilo 4 

 

Izvajanje programa v okviru 

mestnih športnih zvez (s 

tradicionalnimi športnimi 

blagovnimi znamkami; npr. 

Olimpija, Slovan, Krim, Ilirija, 

Svoboda, Ljubljana,…): 

      
 

da 

      
 

ne 
 

Navedba športne zveze:  

 

Merilo 5 

 

 Izvajanje programa tudi v drugih starostnih kategorijah. V vsaki 

izmed označenih kategorij mora vlagatelj izvajati najmanj en 

program. 

Označi kategorije: 
      

 

cicibani in cicibanke 

      
 

mlajši dečki in deklice 
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starejši dečki in deklice 

      
 

kadeti in kadetinje 

      
 

mladinci in mladinke 

      
 

člani in članice 
 

 

Merilo 6 

 

 Izvajanje programov izvajalca na različnih področjih. 

Izvajanje programov na področjih 

interesne športne vzgoje otrok, 

mladine in študentov: 

      
 

da 

      
 

ne 
 

Izvajanje programov izvajalca na 

področju športne rekreacije: 
      

 

da 

      
 

ne 
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O3b - kakovostni šport članov 

 

PODROČJA in programi 

 

PROGRAMI VADBE KAKOVOSTNEGA ŠPORTA ČLANOV 

Razpisani programi: 
      

 

2.1. Programi vadbe kakovostnega športa 
 

Pojasnila meril in točkovanje 

 

OBRAZEC_3_2013_Pojasnila meril in točkovanje.pdf  

 

 

Osnovni podatki 

 

Opomba: Vlagatelj mora za vsak animacijski program ali prireditev izpolniti 

ločen obrazec. 

Naziv programa - ime skupine 

(poimenuje vlagatelj): 

 

Višina zaprošenih sredstev v EUR:  

Športna panoga:  ∇ 

Starostna kategorija: 
      

 

člani in članice 
 

 

Športni objekt 

 

Tip lokacije: 
      

 

Druga lokacija 

      
 

Športni objekt MOL 
 

Zaprošena lokacija:  ∇ 

Nadomestna lokacija:  ∇ 

Navedite drugo lokacijo:  

Opis izvedbe programa (vsebina, 

namen, cilji): 

 

 

TRAJNOSTNI RAZVOJ 

 

Primer: 

 

Trajnostni_razvoj_projekt_ČISTA_ZMAGA.pdf  

 

http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/OBRAZEC_3_2013_Pojasnila%20meril%20in%20točkovanje.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/Trajnostni_razvoj_projekt_ČISTA_ZMAGA.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/OBRAZEC_3_2013_Pojasnila meril in točkovanje.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/Trajnostni_razvoj_projekt_ČISTA_ZMAGA.pdf
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Opis zagotavljanje trajnostnega 

razvoja: 

 

 

Obseg programa 

 

Tedenski obseg ur uporabe 

navedenega športnega objekta 

MOL: 

 

Število tednov uporabe 

navedenega športnega objekta 

MOL: 

 

Skupen obseg ur uporabe 

navedenega športnega objekta 

MOL: 

 

 

Strokovni kader 

 

Imena in priimki strokovnega 

kadra: 

 

Izobrazba oz. strokovna 

usposobljenost: 

 

 

Merilo 1 

 

 Obseg programa – število registriranih tekmovalcev društva, ki 

nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu v sezoni 2012/13 

Število registriranih športnikov:  

 

Merilo 2 

 

 Uspešnost na mednarodnih oziroma državnih prvenstvih v 

preteklem koledarskem letu:  

število kategoriziranih športnikov mladinskega in državnega 

razreda po zadnji veljavni kategorizaciji.  

Mladinski razred Vlagatelj ne izpolnjuje nič. MOL bo podatek na podlagi podpisane 

izjave pridobila od Olimpijskega komiteja Slovenije – Zdruţenja 
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športnih zvez (OKS – ZŠZ). 

Drţavni razred Vlagatelj ne izpolnjuje nič. MOL bo podatek na podlagi podpisane 

izjave pridobila od Olimpijskega komiteja Slovenije – Zdruţenja 

športnih zvez (OKS – ZŠZ).  

 Samo za kolektivne športne panoge: uspešnost na mednarodnih 

oziroma drţavnih prvenstvih v preteklem koledarskem letu. 

Končna uvrstitev na drţavnih 

tekmovanji najvišje stopnje (1. 

liga, pokalno tekmovanje) 

uvrstitev 6. mesto in bolje 

Vlagatelj ne izpolnjuje nič. MOL bo podatek na podlagi podpisane 

izjave pridobila od Olimpijskega komiteja Slovenije – Zdruţenja 

športnih zvez (OKS – ZŠZ).  

 

Merilo 3 

 

Izvajanje programa v okviru 

mestnih športnih zvez (s 

tradicionalnimi športnimi 

blagovnimi znamkami; npr. 

Olimpija, Slovan, Krim, Ilirija, 

Svoboda, Ljubljana,…): 

      
 

da 

      
 

ne 
 

Navedba športne zveze:  

 

Merilo 4 

 

 Izvajanje programa tudi v drugih starostnih kategorijah. V vsaki 

izmed označenih kategorij mora vlagatelj izvajati najmanj en 

program. 

Starostne kategorije: 
      

 

cicibani in cicibanke 

      
 

mlajši dečki in deklice 

      
 

starejši dečki in deklice 

      
 

kadeti in kadetinje 

      
 

mladinci in mladinke 

      
 

člani in članice 
 

 

Merilo 5 

 

 Izvajanje programov izvajalca na področjih: 

Interesne športne vzgoje otrok, 

mladine in študentov: 
      

 

da 
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ne 
 

Športne rekreacije odraslih: 
      

 

da 

      
 

ne 
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O3c - Vrhunski šport članov 

 

PODROČJA in programi 

 

PROGRAMI VADBE VRHUNSKEGA ŠPORTA ČLANOV 

Razpisani programi: 
      

 

2.2. Programi vadbe vrhunskega športa 
 

Pojasnila meril in točkovanje 

 

OBRAZEC_3_2013_Pojasnila meril in točkovanje.pdf  

 

 

Osnovni podatki 

 

Opomba: Vlagatelj mora za vsak animacijski program ali prireditev izpolniti 

ločen obrazec. 

Naziv programa - ime skupine 

(poimenuje vlagatelj): 

 

Višina zaprošenih sredstev v EUR:  

Športna panoga:  ∇ 

Starostna kategorija: 
      

 

člani in članice 
 

 

Športni objekt 

 

Tip lokacije: 
      

 

Druga lokacija 

      
 

Športni objekt MOL 
 

Zaprošena lokacija:  ∇ 

Nadomestna lokacija:  ∇ 

Navedite drugo lokacijo:  

Opis izvedbe programa (vsebina, 

namen, cilji): 

 

 

TRAJNOSTNI RAZVOJ 

 

Primer: 

 

Trajnostni_razvoj_projekt_ČISTA_ZMAGA.pdf  

 

http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/OBRAZEC_3_2013_Pojasnila%20meril%20in%20točkovanje.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/Trajnostni_razvoj_projekt_ČISTA_ZMAGA.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/OBRAZEC_3_2013_Pojasnila meril in točkovanje.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/Trajnostni_razvoj_projekt_ČISTA_ZMAGA.pdf
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Opis zagotavljanje trajnostnega 

razvoja: 

 

 

Obseg programa 

 

Tedenski obseg ur uporabe 

navedenega športnega objekta 

MOL: 

 

Število tednov uporabe 

navedenega športnega objekta 

MOL: 

 

Skupen obseg ur uporabe 

navedenega športnega objekta 

MOL: 

 

 

Strokovni kader 

 

Imena in priimki strokovnega 

kadra: 

 

Izobrazba oz. strokovna 

usposobljenost: 

 

 

Merilo 1 

 

 Obseg programa – število registriranih tekmovalcev društva, ki 

nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu v sezoni 2012/13 

Število registriranih športnikov:  

 

Merilo 2 

 

 Uspešnost na mednarodnih tekmovanjih v preteklem koledarskem 

letu: 

Število kolajn na olimpijskih 

igrah, svetovnih in evropskih 

prvenstvih najvišje kakovostne 

ravni v mladinskih in članskih 

0 
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kategorijah: 

 Število kategoriziranih športnikov svetovnega, mednarodnega in 

perspektivnega razreda po zadnji veljavni kategorizaciji. 

Svetovni razred Vlagatelj ne izpolnjuje nič. MOL bo podatek na podlagi podpisane 

izjave pridobila od Olimpijskega komiteja Slovenije – Zdruţenja 

športnih zvez (OKS – ZŠZ). 

Mednarodni razred Vlagatelj ne izpolnjuje nič. MOL bo podatek na podlagi podpisane 

izjave pridobila od Olimpijskega komiteja Slovenije – Zdruţenja 

športnih zvez (OKS – ZŠZ). 

Perspektivni razred Vlagatelj ne izpolnjuje nič. MOL bo podatek na podlagi podpisane 

izjave pridobila od Olimpijskega komiteja Slovenije – Zdruţenja 

športnih zvez (OKS – ZŠZ). 

 

Merilo 3 

 

Izvajanje programa v okviru 

mestnih športnih zvez (s 

tradicionalnimi športnimi 

blagovnimi znamkami; npr. 

Olimpija, Slovan, Krim, Ilirija, 

Svoboda, Ljubljana,…): 

      
 

da 

      
 

ne 
 

Navedba športne zveze:  

 

Merilo 4 

 

 Izvajanje programa tudi v drugih starostnih kategorijah. V vsaki 

izmed označenih kategorij mora vlagatelj izvajati najmanj en 

program. 

Starostne kategorije: 
      

 

cicibani in cicibanke 

      
 

mlajši dečki in deklice 

      
 

starejši dečki in deklice 

      
 

kadeti in kadetinje 

      
 

mladinci in mladinke 

      
 

člani in članice 
 

 

Merilo 5 
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 Izvajanje programov izvajalca na področjih: 

Interesne športne vzgoje otrok, 

mladine in študentov: 
      

 

da 

      
 

ne 
 

Športne rekreacije odraslih: 
      

 

da 

      
 

ne 
 

 

 

 
 

POJASNILA MERIL IN TOČKOVANJE O3a, O3b, O3c 
 

POJASNILA: 

 

Merilo 1: Registracija:  

                      Vlagatelj sam vpiše število registriranih športnikov pri nacionalni panoţni                

                      zvezi, ki nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu. 

 

Merilo 2: Medalje, kategorizacija (sv., med., pers. razred): 

                       a) Vlagatelj ne izpolnjuje nič. 

 b) Vlagatelj ne izpolnjuje nič.  

                      MOL bo podatek na podlagi podpisane izjave pridobila od Olimpijskega komiteja Slovenije 

– Zdruţenja športnih zvez (OKS – ZŠZ). 

 

Merilo 3: Kategorizacija (mlad., dr. razred), uvrstitve: 

                      a)Vlagatelj ne izpolnjuje nič. MOL bo podatek na podlagi podpisane izjave pridobila od 

Olimpijskega komiteja Slovenije – Zdruţenja športnih zvez (OKS – ZŠZ). 

                      b) Vlagatelj ne izpolnjuje nič. MOL bo podatek na podlagi podpisane izjave pridobila od  

Nacionalne panoţne športne zveze (NPZ) – velja samo za kolektivne športne panoge 

 

Merilo 4: Mestne športne zveze (blagovne znamke): 

                      Podatek vpiše vlagatelj sam in priloţi izjavo ustrezne mestne športne zveze.  

 

Merilo 5: Starostne kategorije (piramida): 

                      Vlagatelj naj izbere, ustrezne starostne kategorije. 

 

Merilo 6:        Izvajanje programov:  

a) na področjih interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov (1.1., 1.2., 1.3.) 

b) na področjih športne rekreacije 

             Vlagatelj izbere ustrezno področje. 

 

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 pomnoţeno s faktorjem glede na razpisan program. 

 

Merilo 2: 

a) vsaka medalja = 50 točk pomnoţeno s faktorjem glede na razpisan program. 

b) svetovni razred = 25 točk pomnoţeno s faktorjem glede na razpisan program 
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mednarodni razred = 20 točk pomnoţeno s faktorjem glede na razpisan program 

perspektivni razred = 30 točk pomnoţeno s faktorjem glede na razpisan program 

 

Merilo 3: 

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

drţavni razred = 10 točk pomnoţeno s faktorjem glede na razpisan program 

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

 

Merilo 4: 20 točk pomnoţeno s faktorjem glede na razpisani program 

 

Merilo 5: Vloge bodo ocenjene glede na število starostnih kategorij tekmovalnih skupin; VSE 

KATEGORIJE – 10 točk, 2-3 kategorije – 5 točk, manj kot 2 kategoriji – 0 točk 

 

Merilo 6: a) 15 točk pomnoţeno s faktorjem glede na razpisani program 

 b) 5 točk pomnoţeno s faktorjem glede na razpisani program 
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O4 - Športna rekreacija odraslih - vadba za ciljne skupine 

 
PODROČJA IN PROGRAMI 

 

ŠPORTNA REKREACIJA ODRASLIH - PROGRAMI 

VADBE 

Razpisani programi: 
      

 

2.3.1.2. Strokovno vodena vadba za upokojence ali 

starejše od 65 let 

      
 

2.3.1.3. Strokovno vodena vadba za zdravstveno 

ogrožene 

      
 

2.3.1.4. Strokovno vodena vadba za socialno ogrožene 

      
 

2.4. Programi športa invalidov 
 

Pojasnila meril in točkovanje 

 

OBRAZEC_4_2013_Pojasnila meril in točkovanje.pdf  

 

Lokacije za Obrazec 4 

 

Lokacija_LPŠ_2013_za_obrazec_O4.pdf 

 

 

Osnovni podatki 

 

Opomba: Vlagatelj mora za vsako skupino programa izpolniti ločen 

obrazec. 

Naziv programa - ime skupine 

(poimenuje vlagatelj): 

 

Višina zaprošenih sredstev v 

EUR: 

 

Športna panoga:  ∇ 

Starostna kategorija: 
      

 

cicibani in cicibanke 

      
 

mlajši dečki in deklice 

      
 

starejši dečki in deklice 

      
 

kadeti in kadetinje 

      
 

mladinci in mladinke 

      
 

člani in članice 
 

Opis izvedbe programa 

(vsebina, namen, cilji): 

 

 

Športni objekt 

 

http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/OBRAZEC_4_2013_Pojasnila%20meril%20in%20točkovanje.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/Lokacija_LPŠ_2013_za_obrazec_O4.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/OBRAZEC_4_2013_Pojasnila meril in točkovanje.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/Lokacija_LPŠ_2013_za_obrazec_O4.pdf


 45 

Tip lokacije: 
      

 

Druga lokacija 

      
 

Športni objekt MOL 
 

Zaprošena lokacija:  ∇ 

Nadomestna lokacija:  ∇ 

Navedite drugo lokacijo:  

 

TRAJNOSTNI RAZVOJ 

 

Primer: 

 

Trajnostni_razvoj_projekt_ČISTA_ZMAGA.pdf  

 

Opis zagotavljanje trajnostnega 

razvoja: 

 

 

Obseg programa 

 

Tedenski obseg ur uporabe 

navedenega športnega objekta 

MOL: 

 

Število tednov uporabe 

navedenega športnega objekta 

MOL: 

 

Skupen obseg ur uporabe 

navedenega športnega objekta 

MOL: 

 

 

Strokovni kader 

 

Imena in priimki strokovnega 

kadra: 

 

Izobrazba oz. strokovna 

usposobljenost: 

 

 

Merilo 1 - finančna konstrukcija 

 
 

Prihodki 

http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/Trajnostni_razvoj_projekt_ČISTA_ZMAGA.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/Trajnostni_razvoj_projekt_ČISTA_ZMAGA.pdf
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Članarina:  

Vadnina:  

Sponzorstva in donacije:  

Voluntersko delo:  

Drugo:  

Skupaj prihodki: 0 

 

Odhodki 

 

Strošek strokovnega kadra:  

Strošek najema objekta:  

Strošek opreme in rekvizitov:  

Strošek nagrad in priznanj:  

Drugi stroški storitev in 

materiala : 

 

Skupaj stroški: 0 

 

Cena programa 

 

 Cena programa na udeleţenca brez sofinanciranja MOL 

Število mesecev izvajanja 

programa: 

1 

Število udeleţencev skupine: 1 

Cena programa na udeleţenca 

na mesec brez sofinanciranja 

MOL: 

 

 

Merilo 2 

 

Število sofinanciranih 

vadbenih skupin v razpisanem 

programu v predhodnem letu: 

 

 

Merilo 3 

 

 Kakovost programov in reference izvajalca programa 
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a) Imena in priimki 

strokovnega kadra: 

 

b) Izobrazba oz. strokovna 

usposobljenost: 

 

c) Oprema in zagotavljanje 

pogojev za izvedbo programa: 

 

d) Reference:  

 

Merilo 4 

 

 Izvajanje programov na področju športne vzgoje otrok in 

mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v vseh 

starostnih kategorijah, ter programov kakovostnega oz. 

vrhunskega športa članov. 

Starostne kategorije: 
      

 

cicibani in cicibanke 

      
 

mlajši dečki in deklice 

      
 

starejši dečki in deklice 

      
 

kadeti in kadetinje 

      
 

mladinci in mladinke 

      
 

člani in članice 
 

 

 

 

 

POJASNILA MERIL IN TOČKOVANJE     
 

POJASNILA: 

 

Merilo 1: Navedite polno ceno brez subvencije MOL. Cena vsebuje strošek strokovnega kadra, 

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

Merilo 3:  

a) Navedite ime in priimek ter izobrazbo oz. usposobljenost kadra, ki vodi posamezno 

skupino, za katero izpolnjujete obrazec. 
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b) Navedite opremo in način zagotavljanja pogojev za izvedbo programa. 

c) Navedite kot reference; mnenje upravljavca športnih objektov MOL. 

 

Merilo 4: Navedite vse staroste kategorije, ki jih izvajate v programu športne vzgoje otrok in mladine 

usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ter program kakovostnega oz. vrhunskega športa. 

 

TOČKOVANJE: 

 

Merilo 1: (0-30) Vse vloge bodo glede na višino zneska Cena programa na udeleţenca na mesec 

razvrščene v štiri razrede. V 1. razred bodo razvrščene vloge z najniţjimi cenami (0-25 % 

od najvišje vrednosti), ki bodo prejele 30 točk. V 2. razred bodo razvrščene vloge z cenami 

(26-50 % od najvišje vrednosti), ki bodo prejele 20 točk. V 3. razred bodo razvrščene vloge 

z cenami (51-75 % od najvišje vrednosti), ki bodo prejele 10 točk. V 4. razred bodo 

razvrščene vloge z najvišjimi cenami (76-100 % od najvišje vrednosti), ki bodo prejele 0 

točk.  

 

 

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: (0-30) 

                     Razpisna komisija bo ocenila kakovost in reference programa na podlagi: 

a) Kadrovske strukture, kjer bo kader z visokošolsko izobrazbo športne smeri prinesel 10 

točk, zgolj ustrezna usposobljenost kadra pa prinese 5 točk. 

b) Zagotavljanje opreme in ustreznih pogojev za izvedbo programa bo ocenjeno z 0-10 

točkami. 

c) Razpisna komisija bo ocenila reference z 0-10 točk. 

 

Merilo 4: (0-20) 

Vse vloge bodo razvrščene v tri razrede. V 1. razred bodo razvrščene vloge izvajalcev, ki 

izvajajo program športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 

v vseh starostnih kategorijah, ter program kakovostnega oz. vrhunskega športa članov in 

bodo prejele 20 točk. V 2. razred bodo razvrščene vloge izvajalcev, ki izvajajo program 

športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v vseh 

starostnih kategorijah in bodo prejele 15 točk. Ostale vloge bodo uvrščene v 3. razred in 

bodo prejele 0 točk.      
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O5 - Športna rekreacija odraslih - animacija in prireditve 

 

PODROČJA IN PROGRAMI 

 

ŠPORTNA REKREACIJA ODRASLIH - PROJEKTI 

ANIMACIJE IN PROGRAMI PRIREDITEV 

Razpisani programi:       
 

2.3.2.1.1. Nogomet - ligaško tekmovanje 

      
 

2.3.2.1.2. Košarka - ligaško tekmovanje 

      
 

2.3.2.1.3. Odbojka - ligaško tekmovanje 

      
 

2.3.2.1.4. Tenis - ligaško tekmovanje 

      
 

2.3.2.1.5. Kegljanje - ligaško tekmovanje 

      
 

2.3.2.1.6. Namizni tenis - ligaško tekmovanje 

      
 

2.3.2.1.7. Prvenstvo MOL v ulični košarki 

      
 

2.3.2.1.8. Rekreacijsko prvenstvo MOL v 

Floorballu 

      
 

2.3.2.2.1. Ljubljana teče 

      
 

2.3.2.2.10. Alpsko smučanje 

      
 

2.3.2.2.11. Kegljanje 

      
 

2.3.2.2.12. Borilne veščine 

      
 

2.3.2.2.2. Pohodništvo 

      
 

2.3.2.2.3. Kolesarstvo 

      
 

2.3.2.2.4. Kajak - kanu 

      
 

2.3.2.2.5. Tek na smučeh 

      
 

2.3.2.2.6. Plavanje 

      
 

2.3.2.2.7. Drsanje 

      
 

2.3.2.2.8. Rolanje 

      
 

2.3.2.2.9. Curling 

      
 

3.4.1. Ljubljanski maraton 

      
 

3.4.2.1. Pohod ob ţici - Tek trojk, pohod za otroke, 

mlade in odrasle 

      
 

3.4.2.2. Pot ob ţici - letna akcija 

      
 

3.4.3. Maraton Franja 

      
 

3.4.4.1. Športni vikend Ljubljanica 

      
 

3.4.4.2. Športnik leta 
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3.4.4.3. Druge prireditve 
 

Pojasnila meril in točkovanje 

 

OBRAZEC_5_2013_Pojasnila meril in točkovanje.pdf  

 

Dodatna navodila za izvedbo 

programov 
 

OBRAZEC_5_2013_Dodatna navodila za izvedbo 

programa.pdf 

 

 

Osnovni podatki 

 

Opomba: Vlagatelj mora za vsak animacijski program ali prireditev 

izpolniti ločen obrazec. 

Naziv programa - ime skupine 

(poimenuje vlagatelj): 

 

Višina zaprošenih sredstev v 

EUR: 

 

Športna panoga:  ∇ 

Starostna kategorija: 
      

 

člani in članice 
 

 

Športni objekt 

 

Tip lokacije: 
      

 

Druga lokacija 

      
 

Športni objekt MOL 
 

Zaprošena lokacija:  ∇ 

Nadomestna lokacija:  ∇ 

Navedite drugo lokacijo:  

Opis izvedbe programa 

(vsebina, namen, cilji): 

 

Število udeleţencev oz. ekip:  

 

TRAJNOSTNI RAZVOJ 

 

Primer: 

 

Trajnostni_razvoj_projekt_ČISTA_ZMAGA.pdf  

 

http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/OBRAZEC_5_2013_Pojasnila%20meril%20in%20točkovanje.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/OBRAZEC_5_2013_Dodatna%20navodila%20za%20izvedbo%20programa.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/OBRAZEC_5_2013_Dodatna%20navodila%20za%20izvedbo%20programa.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/Trajnostni_razvoj_projekt_ČISTA_ZMAGA.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/OBRAZEC_5_2013_Pojasnila meril in točkovanje.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/OBRAZEC_5_2013_Dodatna navodila za izvedbo programa.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/Trajnostni_razvoj_projekt_ČISTA_ZMAGA.pdf
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Opis zagotavljanje trajnostnega 

razvoja: 

 

 

Obseg programa 

 

Tedenski obseg ur uporabe 

navedenega športnega objekta 

MOL: 

 

Število tednov uporabe 

navedenega športnega objekta 

MOL: 

 

Skupen obseg ur uporabe 

navedenega športnega objekta 

MOL: 

 

 

Merilo 1 

 

 Navedite polno ceno programa na udeleţenca oz. na ekipo brez 

sofinanciranja MOL.  

 

Cena vsebuje strošek strokovnega kadra, strošek najema 

objekta, strošek opreme in rekvizitov, nagrad in priznanj, ter 

druge stroške storitev in materiala. sofinanciranje MOL. 

Cena programa na udeleţenca 

oz. na ekipo (ekipni športi): 

 

 V finančni konstrukciji programa ne sme biti upoštevano 

sofinanciranje MOL. 

PRIHODKI v EUR 

 

Prihodki 

 

Članarina:  

Vadnina:  

Sponzorstva in donacije:  

Voluntersko delo:  

Drugo:  

Skupaj prihodki: 0 

ODHODKI v EUR 
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Odhodki 

 

Strošek strokovnega kadra:  

Strošek najema objekta:  

Strošek opreme in rekvizitov:  

Strošek nagrad in priznanj:  

Drugi stroški storitev in 

materiala : 

 

Skupaj stroški: 0 

 

Merilo 2 

 

 Reference izvajalca programa: 

a) ustrezna usposobljenost in 

izkušnje strokovnega kadra: 

 

b) Izvajanje podobnih 

prireditev v preteklosti: 

 

c) Tehnična oprema oz. 

ustreznost opreme: 

 

 

Merilo 3 

 

 Kakovost prireditev in zagotavljanje trajnosti izvedbe 

programa: 

a) Kakovost Razpisna komisija bo ocenila kakovost programa na podlagi 

Opisa izvedbe programa. 

b) Trajnost:  

 

Merilo 4 
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Zagotavljanje medijske 

odmevnosti: 
      

 

da 

      
 

ne 
 

Navedba pojavljanj v medijih:  

 

 
 

DODATNA NAVODILA ZA IZVEDBO PROGRAMOV: 
 

2.3.2.1. Ligaška tekmovanja 

2.3.2.2. Animacijske športno rekreativne prireditve 

 

Razpisuje se sofinanciranje organizacije ligaških športno rekreativnih tekmovanj ter enodnevnih in 

večkratnih animacijskih športno rekreativnih prireditev po vnaprej določenih propozicijah. Na programu 

,,Ligaška tekmovanja,, bo izbran en izvajalec, na programu ,,Animacija,, se lahko izbere več izvajalcev, 

ki izpolnjujejo pogoje razpisa.  

 

Splošna določila: 

 

a) PRIREDITELJ:  

 Mestna občina Ljubljana 

 Mestna uprava 

 Oddelek za šport, Staničeva 41, 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 mreţo 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 18. leta dalje za moške in ţenske. 

 

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  
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 Vsa tekmovanja se izvajajo po določilih tega razpisa in pravilih posamezne športne panoge z 

moţnimi prilagoditvami. 

 

j) PRIZNANJA  

 Prve tri ekipe v posamezni skupini prejmejo pokale. Prvi trije posamezniki/ce v posamezni 

kategoriji dobijo medalje. 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 2.3.2.1. Ligaška tekmovanja 

 

Izvajalec mora ta navodila upoštevati pri pripravi razpisa za izvedbo športnih iger. Razpisani program 

Športne igre je moţno prijaviti v naslednjih panogah: mali nogomet, košarka, odbojka, namizni tenis, 

tenis,kegljanje, ulična košarka in floorball. 

 

1. Mali nogomet 

 

a) ČAS TEKMOVANJA 

 Tekmovanje v rekreativnih ligah. Tekmovanje lahko poteka po eno kroţnem liga sistemu v 

mesecu aprilu, maju, juniju, septembru, oktobru in novembru 2013. 

 

b) KRAJ TEKMOVANJA 

 predlog moţnih lokacij 

o Beţigrad: ŠRC Jeţica, Savsko naselje, Bratovševa ploščad 

o Moste: ZŠD Slovan 

o ostala igrišča za mali nogomet pod okriljem MOL a 

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 

 člani (sistem 5 + 1) 

 veterani (sistem 5 + 1) nastopajo lahko le igralci starejši od 35 let (roj. 1978 in 

prej). 

 super veterani (sistem 5 + 1) nastopajo lahko le igralci starejši od 42 let (roj. 1971 in 

prej). 

e) PRIZNANJA 

 Prve tri ekipe v vsaki skupini prejmejo pokale. 

 

2. Košarka – letna, zimska liga 

 

a) ČAS TEKMOVANJA 

 Tekmovanje lahko poteka: 

o rekreativne lige - v mesecu maju, juniju, septembru in oktobru 2013. 

o zimska liga - v mesecu decembru, januarju, februarju in marcu 2013/14. 

 

b) SISTEM TEKMOVANJA 

 Tekmovanje v ligah se igra v skupinah po eno kroţnem sistemu. V vsaki skupini je največ 12 

ekip. 

 



 55 

c) KRAJ TEKMOVANJA 

 predlog moţnih lokacij 

o rekreativne lige - Beţigrad: ŠRC Jeţica (zunanje igrišče) in ostala zunanja igrišča za 

košarko 

o zimska liga - Dvorana ŠRC Jeţica 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 2012 do aprila 2013 za ţenske. 

 

b) KRAJ TEKMOVANJA: 

 OŠ Kolezija 

 ostale dvorane za odbojko 

c) PRAVICA NASTOPA 

 Tekmovanja je razpisano za ţenske ekipe. Tekmujejo lahko ekipe, ki izpolnjujejo pogoje splošnih 

pravil. Ne smejo nastopati registrirane igralke pri OZS. 

 

d) PRIZNANJA 

 Prve tri ekipe v vsaki skupini prejmejo pokale. 

 

4. Tenis 

 

a) ČAS TEKMOVANJA 

 Tekmovanje lahko poteka: 

o rekreativna liga dvojic - maj, junij, september; 

o prvenstvo posameznikov - september. 

b) KRAJ TEKMOVANJA 

 Tekmovanja bodo izvedena na igriščih, ki so v upravljanju Zavoda Tivoli in pod okriljem MOL a. 

 

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+. 

 ţenske KAT; 35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60. 

e) PRIZNANJA 

 Prve tri dvojice, posameznice in posamezniki, v vsaki kategoriji, prejmejo pokale. 

 

5. Kegljanje 

 

a) ČAS TEKMOVANJA 

 Prvenstvo Ljubljane lahko poteka:  

o krog - marec, 
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o 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. drţavni ligi. 

 

d) STAROSTNE KATEGORIJE 

 Ni starostne omejitve. Moška ekipa šteje 6 tekmovalcev, ţenska 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: 

o Lige - od oktobra 2013 do maja 2014 

o prvenstvo Ljubljane- posamezno - november 2013 

o ekipno za ţenske - marec, november 2013 

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: 

 ekipno-moške ekipe-enotna starostna kategorija 

 posamezno 

o moški  ţenske 

o a: do 39 let  a: do 50 let 

o b: 40 - 49 let  b: nad 50 let 

o c: 50 - 59 let 

o d: 60 - 64 let 

o e: 65 - 69 let 

o f: nad 70 let 

 

e) PRIZNANJA 

 V ekipnih tekmovanjih prejmejo prve tri ekipe pokale. Na tekmovanju posameznikov prejmejo 

prvi štirje posamezniki medalje. 

 

7.  Prvenstvo MOL v ulični košarki  

 

a.) 6 TURNIRJEV 

 4 regionalni turnirji: marec, april 2013  

 kvalifikacijski turnir: maj 2013 

 finalni turnir: maj ali junij 2013 

b.) LOKACIJA   
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 Točne lokacije odigravanja turnirjev bodo določene naknadno         

 (Šiška,Beţigrad, Vič, Moste…).     

 Na vsakem izmed 4 regionalnih turnirjev bo nastopilo 8 ekip. Vsaka izmed njih bi imela pravico 

nastopa le na enem izmed teh turnirjev. 

 V primeru, da se ekipa uvrsti v finale regionalnega turnirja si pridobi pravico nastopa na finalnem 

turnirju. V primeru, da pa se ekipa ne prebije v finale enega štirih regionalnih turnirjev si ne glede 

na uvrstitev pridobi pravico nastopa na predzadnjem, kvalifikacijskem turnirju, ki predstavlja 

repasaţ – še eno priloţnost za uvrstitev na finalni turnir. Finalisti kvalifikacijskega turnirja imajo 

namreč prav tako pravico nastopa na finalnem turnirju. 

 

c.) SISTEM TEKMOVANJA  

 8 ekip se z ţrebom razdeljenih v 2 skupini (A in B) s po 4 ekipami. V skupinah igrajo vsaka z 

vsako, v polfinale pa se uvrstita prvouvrščeni ekipi. 

 Polfinale se igra po sistemu: 

1A – 2B 

2A – 1B  

 Zmagovalca polfinalnih tekem igrata v finalu za 1. mesto na regionalnem turnirju in si pridobita 

pravico nastopa na finalnem turnirju. 

 Sistem tekmovanja na kvalifikacijskem turnirju bo določen naknadno glede na število 

nastopajočih ekip. 

 

d.) SISTEM TEKMOVANJA FINALNEGA TURNIRJA 

 10 ekip bo z ţrebom razdeljenih v 2 skupini (A in B) s po 5 ekipami. Igrajo vsaka z vsako, v 

polfinale pa se direktno uvrstita le zmagovalki obeh skupin. Drugo in tretjeuvrščene ekipe se 

uvrstijo v četrtfinalni repasaţ. Nadaljevanje tekmovanja se igra po sistemu: 

Četrtfinale: 

ČF1: 2A – 3B 

ČF2: 3A – 2B 

Polfinale: 

zmagovalec ČF1 – 1B 

zmagovalec ČF2 – 1A 

 Zmagovalca obeh polfinal se pomerita za naslov prvaka Ljubljane, poraţenca pa za 3. mesto. 

Vrstni red finalnega turnirja je tudi končni vrstni red tekmovanja za prvaka Ljubljane! 

8. Rekreacijsko prvenstvo MOL v Floorballu  

 

a.) ČAS TEKMOVANJA 

 Tekmovanje se bo odvijalo  marca, aprila, maja in junija 2013. Finalni turnir bo v septembru 

2013. 

 

b.) SISTEM TEKMOVANJA 

 Tekmovanje bo razdeljeno na  4 turnirje iz katerih se bodo najboljše ekipe uvrstile na finalni 

turnir. Turnirji bodo organizirani po četrtnih skupnostih ( po 4 do 5 četrtnih skupnosti na turnir). 

Na vsakem turnirju nastopi maksimalno 8 ekip v dveh skupinah ( ţreb).  Ekipe glede na 

razvrstitev prejmejo točke od 1 do 8 in podlagi le teh se najboljših 8 uvrsti na finalni turnir po 

sistemu od 1-4 za prvaka in od 5-8 za 5. mesto.  

Predlagan razpored: 

1. Turnir - marec (Šmarna Gora, Šentvid, Dravlje, Posavje, Črnuče) 

2. Turnir – april (Rudnik, Polje, Moste, Sostro, Golovec) 

3. Turnir – maj ( Vič, Trnovo, Center, Moste) 
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4. Turnir – junij (Roţnik, Šiška, Beţigrad, Jarše) 

5. Turnir - finale  

 

c.) PRAVILA 

 Vsa določila in pravila bodo opredeljena v PRAVILIH TEKMOVANJA, ki bodo izdane pred 

začetkom tekmovanja. 

 

d.) PRAVICA NASTOPA 

 vsaka ekipa lahko prijavi na celotnem tekmovanju največ 12 igralcev 

 prijava novih igralcev je mogoča do predpisanega največjega dovoljenega števila (12.) in je 

dovoljena do konca ligaškega dela tekmovanja oz. pred 4. Turnirjem. Kasnejše dopolnjevanje 

ekip z novimi igralci ni dovoljeno.  Igralci lahko nastopajo samo za eno ekipo. Vsi igralci v 

tem tekmovanju nastopajo na lastno odgovornost in so starejši od 18 let. 

 Tekmovanje bo izvedeno na malem igrišču (cca 26X 14m(košarka)). Tekmovanje lahko poteka 

na notranjem ali zunanjem igrišču. Igra se po pravilih FZS z »letečim vratarjem« 3+1.  

 

 

 

Navodila za izvedbo razpisanega programa 2.3.2.2. Animacijski programi 

 

Izvajalec mora ta navodila upoštevati pri pripravi izvedbe oz. koordinacije animacijskih programov. 

Razpisani program Animacijski programi je moţno prijaviti v naslednjih panogah:  

 

1. Ljubljana teče  

 

a) COOPERJEV TEST  

 Izvedba testiranja telesnih sposobnosti v obliki Cooperjevega testa v teku (moški - 2.400 m, 

ţenske - 1.600 m ). Na ustrezni tabeli lahko vsak zase ugotovi telesno pripravljenost. Istočasno 

mora potekati merjenje krvnega tlaka, telesne višine, telesne teţe in koţne gube ter zagotovljena 

moţnost 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. Izvedejo se štirje (4) Cooperjevi testi. 

 Testiranja se lahko izvajajo:  

o april  2013   Kodeljevo - ŠP Slovan, Gortanova 21 

o maj 2013    Kodeljevo - ŠP Slovan, Gortanova 21 

o september 2013  Kodeljevo - ŠP Slovan, Gortanova 21 

o oktober 2013   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: 

o osnovne informacije kako začeti s tekom, 

o osnovne informacije kako popraviti svojo tehniko teka, 

o učenje tekaških vaj, 

o spoznavanje osnov načrtovanja teka. 

o tečaj teka za vse se izvede enkrat ( 1 ) mesečno. 

c) VODENA VADBA TEKA  

 Izvajalci lahko prijavijo tako ţe obstoječe vadbene skupine  kot tudi novoustanovljene za 

izvajanje vadbe na ţe  obstoječih infrastukturnih možnostih za tek v naravi (Tivoli, Roţnik, 

Šišenski hrib, Golovec, Šentvid, Črnuče, Zadvor, Rocen, Šmarna gora, Koseze, Brdo…) 
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d) ORGANIZIRANA VADBA NA TRIM STEZI 

 

 Čas trajanja od aprila do oktobra 2013 

 Termin 1x tedensko od 18.00- 19.15 

 Število vadečih je največ 20 

 Lokacija- trim steza Tivoli, trim steza Mostec, trim prostori ob PST (zborno mesto po dogovoru z 

izvajalcem) 

 Vadba je namenjena vsem odraslim, ki ţelijo izboljšati svoj ţivljenjski slog, ne glede na starost, 

telesno pripravljenost,  spol in bi radi spoznali vadbo na trim stezi. 

2. Pohodništvo 

 

a) TEČAJ NORDIJSKE HOJE  

 Primerna je za vse starostne kategorije. Izvajalec mora zagotoviti najmanj: 

o organizacijo tečaja hoje s palicami na več mestih v Ljubljani, 

o posredovanje informacij o tehniki hoje, 

o posredovanje informacij o načinu vadbe, 

o posredovanje informacij o opremi, ki je potrebna za ta način športne rekreacije 

o 6 tečajev v enem letu 

b) POHODI V OKOLICI LJUBLJANE 

 Glede na program celoletne akcije 10 vrhov v okolici Ljubljane, izvajalec v obliki celoletne 

športno rekreativne prireditve organizira pohode na hribe, ki so v okolici Ljubljane, hkrati pa 

pohodniško ponudbo popestriti z nekaterimi pohodi po alpskem sredogorju. Izvajalec lahko sam 

predlaga 10 pohodov, ki pa morajo po zahtevnosti poti spadati med lahke označene poti. 

 

c) POT OKOLI LJUBLJANE  

 Izvajalec omogoči in poskrbi za: 

o pohod po Poti v obliki celoletne športno rekreativne prireditve po celotni dolţini 

Poti (35 km) 

o vzdrţevanje 8. kontrolnih točk 

o rekreacijsko hojo v eni ali v več etapah brez strogo določenega začetka, 

o izdajanje in zbiranje kontrolnih kartončkov ter evidenca ţigov in distribucija medalj 

za uspešno prehojeno pot (1x bronasta, 5x srebrna, 10x zlata). 

 

 Kontrolne točke z ţigi so na naslednjih mestih: 

o VIČ: Bife Pri Ţabarju, Viška c. 50; 

o ŠIŠKA: Bife pri Cvičku, Ob Koseškem bajerju 

o BEŢIGRAD: AMZ Slovenije, Dunajska 128, prodajni biro 

o JARŠE: Ţito, Šmartinska c. 154, recepcija 

o POLJE: Pekarna Studenec, Zaloška c. 168 

o FUŢINE: Gostilna Babnik, Trpinčeva 78 (Fuţinski most) 

o RUDNIK: Dnevni bar Peyton, Dolenjska c. 103 

o VIČ: Daj - Dam Livada, Hladnikova 15 

 

d) HOJA NA 10 VRHOV V OKOLICI LJUBLJANE  

 Izvajalec omogoči in poskrbi za: 

o pohode na 10 izbranih vrhov v okolici Ljubljane v obliki celoletne športno 

rekreativne prireditve, 

o vzdrţevanje 10. kontrolnih ţigov, 

o dostopnost ţigov v katerem koli letnem času, 

o izdajanje in zbiranje kontrolnih kartončkov ter evidenca ţigov in distribucija 

priznanj za uspešno osvojenih vseh 10 vrhov. 
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 Spisek vrhov in točke z ţigi: 

o RAŠICA 631 m Planinski dom na Rašici 

o ŠMARNA GORA 669 m Gostilna Ledinek 

o TOŠKO ČELO 590 m Lovska koča na Toškem Č. 

o KATARINA NAD MEDVODAMI 678 m Gostilna Dobnikar 

o KORENO NAD HORJULOM 720 m Kmečki turizem Pri Lenartu 

o KRIM 1.107 m Planinski dom na Krimu 

o KUREŠČEK 833 m Dom na Kureščku 

o MALI LIPOGLAV 536 m Kmečki turizem Pri Jakopcu 

o JANČE 792 m Planinski dom na Jančah 

o ŢAGARSKI VRH 268 m Dom radioamaterjev 

 

 

 

3. Kolesarjenje 

 

a) 9. MIRKOV MEMORIAL  

 Izvajalec v septembru 2013 organizira 9. Kolesarski memorial Mirka Lebarja v obliki 

enodnevnega kolesarskega izleta s startom na Galjevici (športna dvorana Krim) in ciljem na 

Malem Lipoglavu. Izvajalec zagotovi reševalno vozilo, ki spremlja kolesarje na celotni trasi. V 

Podlipoglavu se na kontrolni točki zagotovi pijača. Vsak udeleţenec na cilju prejme spominsko 

majico in obrok. 

 

b) VZPON NA MALI LIPOGLAV  

 Izvajalec omogoči in poskrbi za: 

o kolesarski vzpon na Mali Lipoglav v obliki športno rekreativne prireditve, ki traja od 

1. marca do 30. septembra 2013, 

o udeleţence motivirati k cilju, da se čim večkrat povzpnejo na Mali Lipoglav in tam 

pridobijo kontrolni ţig, ki se nahaja v gostilni Kmečki turizem Pri Jakopcu, Mali 

Lipoglav 10, 

o vzdrţevanje kontrolnega ţiga, izdajanje in zbiranje kontrolnih kartončkov ter   

evidenca ţigov in distribucija nagrad za uspešen kolesarski vzpon (10x bronasta 

medalja, 20x srebrna medalja, 30x zlata medalja). 

 

c) S KOLESOM NA 10 VRHOV V OKOLICI LJUBLJANE 

 Izvajalec omogoči in poskrbi za: 

o kolesarski vzpon na 10 izbranih vrhov v okolici Ljubljane, na katere se je moţno 

povzpeti s kolesom, v obliki športno rekreativne prireditve, ki traja od 1. marca do 

30. septembra 2013, 

o vzdrţevanje 10. kontrolnih ţigov, izdajanje in zbiranje kontrolnih kartončkov ter 

evidenca ţigov in distribucija medalj. 

 

 Spisek vrhov in točke z ţigi: 

o RAŠICA 631 m Planinski dom na Rašici 

o TOŠKO ČELO 590 m Lovska koča na Toškem Č. 

o KRIM 1.107 m Planinski dom na Krimu 

o MALI LIPOGLAV 536 m Kmečki turizem Pri Jakopc 

o RAKITNA 789 m Brunarica pri jezeru 

o KORENO NAD HORJULOM 720 m Kmečki turizem Pri Lenartu 

o KUREŠČEK 833 m Dom na Kureščku 

o KATARINA NAD MEDVODAMI 678 m Gostilna Dobnikar 

o ZAGORICA PRI DOLSKEM 568 m Rojstni dom Jurija Vege 

o JANČE 792 m Planinski dom na Jančah 
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d) S KOLESOM OKOLI LJUBLJANE    

 Izvajalec omogoči in poskrbi za: 

o kolesarjenje okoli Ljubljane v obliki športno rekreativne prireditve, ki traja od 1. 

marca do 30. Septembra 2013. 

o vzdrţevanje kontrolnih točk 

o označitev oz. vzdrţevanje 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. 

Dolţina 100 km 

o omogočiti kolesarjenje v eni ali v več etapah, 

o izdajanje in zbiranje kontrolnih kartončkov ter evidenca ţigov in distribucija medalj.  

 Kontrolne točke z ţigi so na naslednjih mestih: 

o Tacen Gostilna pri Koširju 

o Dobrova pri Ljubljani Brodway Bar Dobrova 

o Podpeč- Jezero Brunarica pri Jezeru 

o Ig Gostilna Gerbec 

o Zadvor Brunarica Zadvor 

o Dolsko Gostilna pri Ţerjavici 

 

e.) KOLESARSKI VZPON NA KORENO 

 Kolesarski vzpon na Koreno v obliki športno rekreativne prireditve ki traja od 1. Marca do 30. 

Septembra 2013. 

 Udeleţence motivirati k cilju, da se čim večkrat povzpnejo na Koreno in tam pridobijo kontrolni 

ţig, ki se nahaja v izletniški kmetiji Pr' Lenart, Koreno 8. 

 Vzdrţevanje kontrolnega ţiga 

 Izdajanje in zbiranje kontrolnih kartončkov ter evidenca ţigov in distribucija nagrad za uspešen 

kolesarski vzpon (5x bronasta medalja, 10x srebrna medalja, 20x zlata medalja). 

 

f.) DRUŢINSKO KOLESARJENJE OKOLI ŠMARNE GORE 

 Izvajalec omogoči in poskrbi za: 

o druţinsko kolesarjenje okoli Šmarne gore v obliki športno rekreativne prireditve, ki 

traja od 1. marca do 30. septembra 2012, 

o označitev oz. vzdrţevanje 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. Dolţina 27 km, valovita in brez teţjih 

vzponov, 

o vzdrţevanje 3. kontrolnih ţigov, 

o izdajanje in zbiranje kontrolnih kartončkov ter evidenca ţigov in distribucija medalj 

za uspešno opravljeno pot (1-4x bronasta medalja, 5-9x srebrna medalja, 10x zlata 

medalja). 

 Kontrolne točke z ţigi so na naslednjih mestih: 

o KT1 - Šenkov Turn - cerkev Sv. Marije; 

o KT2 - Zavrh – Pri Oktan baru 

o KT3 - Tacen – gostilna Pri Koširju 

-  

g.) GORSKO KOLESARJENJE- delavnice in izleti v okolici Ljubljane 

 Čas trajanja od  aprila do oktobra 2013 

 Termini v aprilu, maju, juniju in septembru 

 Število vadečih je največ 15 

 Gorsko kolesarska delavnica je namenjeno vsem ki bi se radi spoznali z gorskim kolesarjenje, pa 

tudi tistim, ki bi radi nadgradili svoje znanje obvladovanja gorskega kolesa. Vsebina delavnic se 

nanaša na tečaj- delavnico popravila gorskih koles, osnovno gorsko kolesarsko delavnico, 
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nadaljevalno gorsko kolesarsko delavnico in obnovitveno delavnico. Izvajalec bo z razpisom 

delavnice določil tudi vsebino ter zborno mesto 

 

h.) KOLESARSKA VADBA    

 Izvajalec lahko prijavi novo ustanovljene, kot tudi ţe obstoječe vadbene skupine, ki kolesarijo 

pod strokovnim vodstvom. 

 

4. Kajak kanu- tečaj in vadba 

a.) Tečaji osnovnih kajakaških zavesljajev 

 Čas trajanja tečajev od maja do oktobra 2013 

 Tečaj traja 5 ur v enem tednu od pon-pet, prvi in tretji teden v mesecu  

 Število vadečih je od 3-8 

 Vsebina tečaja obsega naslednje storitve: osnovne informacije o kajakaški opremi, vstop in izstop 

iz čolna, osnovni zaveslaj naprej in nazaj, osnovne zaveslaje obračanja in vodenja čolna, osnove 

varnosti in reševanja v kajaku. Vse storitve so vezane na veslanje na mirni vodi. 

b.) Redna kajakaška vadba 

 Čas trajanja od maja do oktobra 2013 

 Vsak torek in četrtek v popoldanske času in traja 1.5 ure 

 Število vadečih je največ 8  

 Vsebina redne vadbe se nanašala na izvedbo izletov po Ljubljanici, v smeri Ljubljanskega Barja 

ali centra mesta. Vaditelj bodo udeleţencem nudili nasvete o tehniki zaveslaja in glede na interes 

nudil nasvete o kondicijski vadbi v kajakaštvu.  

5. Tek na smučeh- promocijska akcija in tekmovanje za Pokal mesta Ljubljane 

 

a.) Dan smučarskega teka 

 Datum prireditve-  januar 2013 

 Predstavitev opreme za smučarski tek 

 Testiranje smučarske opreme 

 Demonstracija različnih tehnik smučarskega teka- demonstratorji tekaške vrste SZS 

 Namenjeno vsem Ljubljančanom 

 

b.) Odprto prvenstvo v smučarskem teku za pokal Ljubljane 

 4 tekme za Pokal Ljubljane 

 Kraj: na enem izmed štirih poligonov za tek na smučeh v Ljubljani ( Koseze, Zadvor, Jeţica, 

Tivoli) 

 Čas: januar, februar, marec 2013 

 Število udeleţencev ni omejeno 

 Kategorije se razpiše glede na prijave 

 Priznanja za prve tri v vsaki kategoriji 

 

6. Plavanje - začetni, izpopolnjevalni tečaj za odrasle ter plavalni Cooperjev test 

a) Začetni tečaj plavanja za odrasle 

 Trajanje tečaja: 16 ur po 60 minut 

 Število tečajev na leto: 8 

 Termin tečaja: 2x tedensko 

 Število udeleţencev: 8 / skupino 

 Število učiteljev usposobljenih za izvedbo tečaja za odrasle: 2 
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 Potek tečaja: začetni tečaj je namenjen odraslim neplavalcem in tistim, ki imajo strah pred vodo, 

ter se bojijo potopiti glavo, pogledati pod vodo ali izdihovati v vodo.  

 Ključni cilji začetnega tečaja plavanja za odrasle: spoznavanje zakonitosti vode (upor vode, 

ravnoteţje), potapljanje glave, gledanje pod vodo, izdihovanje v vodo, lebdenje na trebuhu, 

lebdenje na hrbtu, drsenje na trebuhu v iztegnjenem poloţaju, učenje gibanja nog prsno, učenje 

gibanja rok prsno. 

b) Izpopolnjevalni tečaj plavanja za odrasle 

 

 Trajanje tečaja: 70 ur čez celo leto 

 Termin tečaja: 2x tedensko 

 Število udeleţencev na posamezni program: 14 

 Število učiteljev usposobljenih za izvedbo tečaja za odrasle: 2 učitelja  

 Primeren bazen: 2 progi v 25 metrskem bazenu 

 Potek programa: cilj programa je preko različnih vaj ter metod, učenje in nadgrajevanje znanja 

plavanja v osnovnih tehnikah plavanja (kravl, prsno, hrbtno, delfin). V vseh programih delujeta 

dva ločena programa (2 progi). Prvi je namenjen tistim, ki so ţe boljši plavalci (znanje plavanja 

prsno z izdihom v vodo in osnove kravl tehnike) in bi ţeleli nekoliko intenzivnejšo vadbo ter se 

izpopolniti v kravlovi, hrbtni in delfinovi tehniki, drugi program pa je primeren za tiste plavalce, 

ki ţelijo izpopolniti svoje znanje plavanja (prsno z izdihom v vodo, kravl z izdihom v vodo, 

hrbtno) in vaditi v zmerni intenzivnosti. 

 

 Ključni cilji izpopolnjevalnega programa plavanja za odrasle:  

o učenje pravilne tehnike prsno  

o učenje pravilne tehnike kravl  

o učenje pravilne tehnike hrbtno  

o učenje pravilne tehnike delfin 

o izboljšanje aerobne vzdrţljivosti posameznika 

o redna rekreativna vadba 

 

c) Cooperjev test v plavanju 

 

 Termin: april 2013 in november 2013 

 Izvede se 2 testa 

 Čas: sobota od 11.00 do 14.00 ure 

 Komu je namenjen: vsem odraslim plavalcem, ki ţelijo preveriti svojo splošno fizično  in 

plavalno pripravljenost 

 Bazen: 3 stranske proge v velikem bazenu kopališča Tivoli 

 Število merilcev in spremljevalcev: 6 

 Potek: dogodek se bo oglaševal preko spletne strani, preko brezplačnih elektronskih medijev, s 

plakati izobešenimi v javnih prostorih ter z letaki.  Zbirale se  bodo predhodne prijave preko 

spletne strani. Med 11.00 in 14.00 uro bodo pri vratarju na vhodu v kopališče Tivoli sprejemali 

udeleţence za Cooperjev test. Po predhodnem ogrevanju bodo na vsake pol ure pričeli z 12 

minutnim testom, udeleţenci bodo razporedili po progah glede na njihovo predhodno plavalno 

znanje. Ena proga bo hitrejša, druga zmernejša in tretja počasnejša. V progi bo hkrati plavalo 

največ 6 udeleţencev. Po končanem testu bodo merilci  udeleţencu posredovali rezultate. 

 Predvideno število udeleţencev: 80 

 

 

7. Drsanje- tečaj in vadba 
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 Čas trajanja od oktobra 2013 do marca 2014 

 Termin 1x tedensko 

 Število vadečih ja največ 20 

 Lokacija- Tivoli 

 Vsebina programa: namenjen je boljšemu znanju in osvajanju osnovnih in naprednih vrlin 

drsanja. Zaustavljanje na 100 in 1 način, tehnike odrivanja, prestopanja naprej- nazaj, tekočega 

obračanja, premagovanja ovir in izvedba razvedrilnih, zabavnih elementarnih iger. Program je 

namenjen tudi ohranjanju in pridobivanju drsalne kondicije ter kot priprava na drsalni maraton. 

 

8. Rolanje- tečaj in vadba 

 

 Čas trajanja od marca do oktobra 2013 

 Termini 1-2x tedensko ( pon.- čet. od 18.30- 20.30) 

 Število vadečih je največ 20 

 Lokacija- kotalkarska ploščad v Tivoliju 

 Vsebina programa: namenjen je boljšemu znanju in osvajanju osnovnih in naprednih vrlin 

rolanja. Zaustavljanje na 100 in 1 način, tehnike odrivanja, prestopanja naprej- nazaj, tekočega 

obračanja, premagovanja ovir in izvedba razvedrilnih, zabavnih elementarnih iger ter prenašanje 

znanja tehnike na teren. 

9. Curling  

 

a) Začetni tečaj 

 Trajanje 7 x 1,5 ure, 1x tedensko 

 Vsebuje: spoznavanje z zgodovino curlinga, teorijo, spoznavanje z osnovnimi pravili s posebnim 

poudarkom na športnem oziroma Curling duhu (Curling spirit), ki je eno od glavnih vodil tega 

športa, spoznavanje z opremo, stezo (igriščem) in kamni, praktični del na ledu do stopnje, ko 

lahko vsak igralec ţe sam igra na začetnem nivoju na vsakem igralnem mestu (poziciji). Po 

končanem tečaju za začetnike se organizira tekmovanje v pribliţevanju med posameznimi igralci. 

 Termin: termin določi izbrani izvajalec skladno z razpoloţljivostjo objekta. 

 

b) Nadaljevalni tečaj – vadba 

 Trajanje 7 x 1,5 ure, 1x tedensko 

 Vsebuje: Spoznavanje in učenje taktike curlinga ter različni načini igranja (obrambna igra, 

napadalna igra,…), delo na tehniki posameznega igralca, pri izmetu kamna, pometanju. 

Specializacija igralcev za igralno mesto v ekipi in spoznavanje pomena ekipnega duha v curlingu. 

Igranje med ekipami. Po končanem tečaju se na ţeljo sodelujočih lahko organizira turnir med 

igralci, ki so opravili nadaljevalni tečaj. 

 Tečaj in vadba se organizira v dvomesečnih terminih: 

o termin november - december 

o termin januar - februar 

o termin marec - april 

 

 Opremo za vadbo priskrbi organizator (kamni, metla, slider) 

 Minimalno število udeleţencev za tečaj so 4 igralci maksimalno pa 20 igralcev. Na vsake 4 

igralce je prisoten 1 trener, s licenco vaditelja Curling zveze Slovenije ali Svetovne curling zveze.  

 

10. Alpsko smučanje – začetni, nadaljevalni tečaj in odprto prvenstvo Ljubljane 
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a) Začetni tečaj 

 čas trajanja od decembra do marca 

 termin 1x tedensko (določi izvajalec) 

 število vadečih – minimalno 8 

 lokacija – Sdtari Vrh, nočni termin 

 na začetnem tečaju bodo tečajniki spoznali osnove alpskega smučanja. 

 

b) Nadaljevalni tečaj 

 čas trajanja od decembra do marca 

 termin 1x tedensko (določi izvajalec) 

 število vadečih – minimalno 8 

 lokacija  - Stari Vrh, nočni termin 

 nadaljevalni tečaj je namenjen spoznavanju in učenju osnov zarezne tehnike. 

 

c) Odprto prvenstvo Ljubljane v veleslalomu 

 Odprto prvenstvo Ljubljane v veleslalomu se organizira glede na sneţne razmere. Izbrani 

izvajalec poskrbi za termin, organizacijo in izvedbo tekme z zaključno podelitvijo priznanj. 

Priznanja (medalje in pokale) zagotovi prireditelj. 

11. Kegljanje - tečaj in vadba 

a) Začetni tečaj kegljanja 

 Čas trajanja tečajev od januarja do junija 2013, 

 Tečaj traja 6 ur v dveh delih, 2 uri začetnih informacij in 4 ure vadbe, 

 Število vadečih je od 6-12. 

 Enkrat mesečno  

 Vsebina tečaja obsega naslednje storitve: kratka zgodovina in razvoj tehnik kegljanja, osnovne 

informacije o kegljaški opremi, seznanitev s kegljiščem, tehnika meta igre na polno – osnovni 

met, tehnika meta na čiščenje, spoznavanje različnih zabavnih iger in načinov tekmovanja. 

 

b) Izpopolnjevalni tečaj kegljanja 

 Čas trajanja tečajev od januarja do junija 2013, 

 Tečaj traja 8 ur v štirih delih po 2 uri, 

 Število vadečih je od 6-12. 

 Enkrat mesečno 

 Vsebina tečaja obsega naslednje storitve: osnovna kondicijska priprava, izpopolnjevanje tehnike 

meta igre na polno – osnovni met, tehnika meta na čiščenje, spoznavanje različnih  načinov 

tekmovanja. 

12. Borilne veščine – začetni in izpopolnjevalni tečaj 

a) Začetni tečaj 

 Čas trajanja tečajev od septembra 2013 do junija 2014 

 Tečaj traja 40 ur 1x tedensko 

 Število vadečih je največ 20 

 Tečaj se izvaja na objektu MOL (priloţen spisek moţnih lokacij) 

 Organizirali se bodo začetni tečaji v različnih borilnih veščinah, odvisno od izvajalcev, ki se bodo 

prijavili na razpis. 
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b) Izpopolnjevalni tečaj 

 Čas trajanja od septembra 2013 do junija 2014 

 Tečaj traja 40 ur 1x tedensko 

 Število vadečih je največ 20 

 Tečaj se izvaja na objektu MOL (priloţen spisek moţnih lokacij) 

 Organizirali se bodo izpopolnjevalni tečaji v različnih borilnih veščinah, odvisno od izvajalcev, ki 

se bodo prijavili na razpis. 

13. Razgibajmo Ljubljano 

 izvajalec lahko kandidira z programom, ki zagotavlja promocijske športno rekreativne vsebine in 

jih predstavi občanom Ljubljane. Izvaja jih lahko po četrtnih skupnostih ali pa po športni h 

vsebinah. Lahko so dnevne akcije, lahko pa trajajo dalj časa (mesečna). Na promocijskih dnevih 

se prednostno  predstavi vsebina, ki ni zajeta v animacijskih programih MOL. 

3.4.4.2. Športnik leta 

3.4.4.3. Druge prireditve 

 

Splošna navodila za izvedbo razpisanih programov: 

 

Izbrani vlagatelj mora: 

- Pripraviti celoten program razpisanega programa 

- Pripraviti razpis za udeleţence 

- Pripraviti finančni, marketinški, organizacijski in izvedbeni načrt 

- Zagotoviti finančno pokrivanje stroškov tekmovanja 

- Voditi pisarno odbora, direkcije, informacijske sluţbe, tehnične sluţbe, sodniške sluţbe 

- Zagotoviti osebje za izvedbo 

- Zbrati prijave - spletna aplikacija 

- Zagotoviti elektronske meritve časov in računalniško obdelavo doseţkov 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 knjiţici Interesni programi športa v osnovnih 

šolah za šolsko leto 2012 - 2013 in knjiţici Interesni programi športa v srednjih šolah za šolsko leto 2012 

- 2013), Program rekreativnih pohodov, Program 35 km pohoda, Tekmovalni program Teka trojk za šole 

(uporabiti pogoje tekmovanj, ki so objavljena v knjiţici Interesni programi športa v osnovnih šolah za 

šolsko leto 2012 - 2013 in knjiţici Interesni programi športa v srednjih šolah za šolsko leto 2012 – 2013), 

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. 
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O6a - delovanje zvez športnih društev 

 

PODROČJA IN PROGRAMI 

 

DELOVANJE ZVEZ ŠPORTNIH DRUŠTEV 

Razpisani programi:       
 

3.1.1. Delovanje zvez društev 
 

Pojasnila meril in točkovanje 

 

OBRAZEC_6-A_2013_Pojasnila meril in točkovanje.pdf 

 

 

Osnovni podatki 

 

Opomba Vlagatelj mora za vsakega strokovno-organizacijskega delavca 

izpolniti ločen obrazec 

Naziv programa (Ime in 

priimek): 

 

Višina zaprošenih sredstev za 

program v EUR: 

0 

Ime in priimek:  

Naslov:  

EMŠO:  

Davčna številka:  

Število včlanjenih društev v 

zvezo: 

0 

Opis izvedbe programa :  

 

Finančna konstrukcija 

 

PRIHODKI v EUR 

Članarina: 0 

Vadnina: 0 

Sponzorstva in donacije: 0 

http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/OBRAZEC_6-A_2013_Pojasnila%20meril%20in%20točkovanje.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/OBRAZEC_6-A_2013_Pojasnila meril in točkovanje.pdf
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Volontersko delo: 0 

Drugo: 0 

Skupaj prihodki: 0 

ODHODKI v EUR 

Strošek dela in poslovodenja: 0 

Strošek za izvajanje poslovnih 

funkcij:  

- podpora trţenju: 0 

- ravnanje s člani: 0 

- ravnanje s financami in 

računovodenje: 

0 

- ravnanje s kadri.: 0 

Skupaj odhodki: 0 

 

TRAJNOSTNI RAZVOJ 

 

Primer: 

 

Trajnostni_razvoj_projekt_ČISTA_ZMAGA.pdf  

 

Opis zagotavljanje trajnostnega 

razvoja: 

 

 

Merilo 1 

 

 Velikost športnih društev oziroma zvez športnih društev. 

Število športnih društev s 

sedeţem v MOL, ki z izjavo 

potrdijo, da bodo v letu 2012 

izvajala svoje programe v 

okviru zveze športnih društev: 

0 

Izjave: 

 

Merilo2 

 

 Tradicija izvajalca. 

Število let delovanja izvajalca:  

http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/Trajnostni_razvoj_projekt_ČISTA_ZMAGA.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/Trajnostni_razvoj_projekt_ČISTA_ZMAGA.pdf
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Izpis AJPES: 

 

Merilo 3 

 

 Čas in vrsta delovnega razmerja 

Čas in vrsta delovnega 

razmerja: 

 

Pogodba o zaposlitvi: 

 

Merilo 4 

 

Število zaposlenih:  

 

Merilo 5 

 

 Dolgoročni program organiziranosti in delovanja zveze športnih 

društev 

Opis dolgoročnega programa:  

 

Merilo 6 

 

 Kakovost programov zvez športnih društev 

Reference izvajalca:  

 

Merilo 7 

 

 Podpora na področju poslovodenja, ki se izvaja za športna 

društva. 

 

Navedite točen opis del in aktivnosti, ki jih boste opravljali za 

včlanjena društva. 
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a) podpora trţenju:  

b) ravnanje s člani:  

c) ravnanje s financami in 

računovodenje: 

 

d) ravnanje s kadri:  

 

 
 

POJASNILA MERIL IN TOČKOVANJE 

 

POJASNILA: 

 

Merilo 1: V izjavi morajo biti navedena dela in aktivnosti, ki jih boste opravljali za včlanjena društva 

brezplačno.  

 

Merilo 2: Navedite podatek datum vpisa pri registrskem organu (AJPES). 

 

Merilo 3:  Navedite vrsto delovnega razmerja skladno s priloţeno pogodbo. Iz pogodbe mora biti 

razvidna zaposlitev za polni delovni čas. Datum sklenitve pogodbe je lahko najkasneje 1. 

1. 2012.  

 

Merilo 4:  Navedite število zaposlenih za polni delovni čas. 

 

Merilo 5: Opišite dolgoročni programa zveze športnih društev z vidika sodobne športne  

organizacije ter ohranjanja blagovne znamke. 

 

Merilo 6: Priloţite mnenja izvajalcev LPŠ o kakovosti programov, ki jih izvajate za svoje člane. 

 

Merilo 7: Navedite konkretne brezplačne poslovne funkcije, ki jih izvajate za svoje člane. 

 

 

TOČKOVANJE: 

 

Merilo 1:  (0-20)  

Vse vloge bodo glede na število športnih društev razvrščene v rastočo lestvico od 

najmanjšega števila športnih društev do največjega števila športnih društev. Vloge bodo 
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nato razdeljene v dva razreda. V 1. razred bodo razvrščene vloge vlagateljev, ki se bodo 

uvrstile med prvih 50% vlog in bodo prejele 10 točk. V 2. razred bodo razvrščene vloge 

vlagateljev, ki se bodo glede na število športnih društev uvrstile med 51% in 100% vlog in 

bodo prejele 20 točk.  

 

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 dva 

razreda. V 1. razred bodo razvrščene vloge vlagateljev, ki se bodo uvrstile med prvih 50% 

vlog in bodo prejele 5 točk. V 2. razred bodo razvrščene vloge vlagateljev, ki se bodo glede 

na število športnih društev uvrstile med 51% in 100% vlog in bodo prejele 10 točk.  

 

Merilo 3:  (0-10)  

Vse vloge bodo glede na čas in vrsta delovnega razmerja ocenjene: 

- zaposlitev za nedoločen čas 10 točk,  

- zaposlitev za določen čas in druge oblike zaposlitve 0 točk.  

 

Merilo 4:  (0-10)  

Vse vloge bodo glede na število zaposlenih za polni delovni čas razvrščene v rastočo 

lestvico od najmanjšega do največjega števila zaposlenih. Vloge bodo nato razdeljene v dva 

razreda. V 1. razred bodo razvrščene vloge vlagateljev, ki se bodo uvrstile med prvih 50% 

vlog in bodo prejele 5 točk. V 2. razred bodo razvrščene vloge vlagateljev, ki se bodo glede 

na število športnih društev uvrstile med 51% in 100% vlog in bodo prejele 10 točk.  

 

 

Merilo 5:  (0-20)  

Razpisna komisija bo ocenila kakovost dolgoročnih programov organiziranosti in delovanja 

zveze športnih društev z 0-20 točk.  

 

Merilo 6:  (0-10)  

Razpisna komisija bo ocenila reference izvajalca na podlagi mnenj športnih društev, ki  

izvajajo svoje programe v okviru zveze športnih društev od 0 do 10 točk. 

 

Merilo 7:  (0-20)  

a) Razpisna komisija bo ocenila podporo trţenju 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. 
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O6b - Delovanje zvez športnih društev - blagovne znamke 

 

PODROČJA IN PROGRAMI 

 

DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN ZVEZ 

ŠPORTNIH DRUŠTEV 

Razpisani programi:       
 

3.1.2. Spodbuditev registriranih športnih blagovnih 

znamk 
 

Pojasnila meril in točkovanje 

 

OBRAZEC_6-B_2013_Pojasnila meril in točkovanje.pdf 

 

3.1. Delovanje športnih društev 

in zvez ŠD, ustanovljenih za 

območje MOL: 

 

Osnovni podatki 

 

Opomba Vlagatelj mora za vsak program izpolniti ločen obrazec 

Naziv programa (poimenuje 

vlagatelj): 

 

Višina zaprošenih sredstev za 

program v EUR: 

0 

Število včlanjenih društev v 

zvezo: 

0 

Opis izvedbe programa 

(vsebina, namen, cilji): 

 

 

TRAJNOSTNI RAZVOJ 

 

Primer: 

 

Trajnostni_razvoj_projekt_ČISTA_ZMAGA.pdf  

 

Opis zagotavljanje trajnostnega 

razvoja: 

 

 

Finančna konstrukcija 

 

PRIHODKI v EUR 

http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/OBRAZEC_6-B_2013_Pojasnila%20meril%20in%20točkovanje.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/Trajnostni_razvoj_projekt_ČISTA_ZMAGA.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/OBRAZEC_6-B_2013_Pojasnila meril in točkovanje.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/Trajnostni_razvoj_projekt_ČISTA_ZMAGA.pdf
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Članarina: 0 

Vadnina: 0 

Sponzorstva in donacije: 0 

Volontersko delo: 0 

Drugo: 0 

Skupaj prihodki: 0 

ODHODKI v EUR 

Strošek dela in poslovodenja: 0 

Strošek za izvajanje poslovnih 

funkcij: 

Za sklop izvajanja poslovnih funkcij se mora nameniti najmanj 

40% od skupno odobrenih sredstev. 

- podpora trţenju: 0 

- ravnanje s člani: 0 

- ravnanje s financami in 

računovodenje: 

0 

- ravnanje s kadri.: 0 

Skupaj odhodki: 0 

 

Merilo 1 

 

 Število uporabnikov, ki jim je program namenjen. 

Število uporabnikov: 0 

 

Merilo2 

 

 Tradicija izvajalca. 

Kakovost projekta:  

 

Merilo 3 

 

 Skladnost ciljev projekta s strateškimi smernicami športa v 

Ljubljani 
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Skladnost ciljev:  

 

Merilo 4 

 

 Preglednost, merljivost in preverljivost pričakovanih rezultatov. 

Opis rezultatov:  

 

Merilo 5 

 

 Ustreznost predloga višine financiranja projekta glede na 

zahtevnost, izvedbo in trajanje projekta. 

Ustreznost predloga:  

 

 
 

POJASNILA MERIL IN TOČKOVANJE 

 

 

POJASNILA: 

 

 

Merilo 2: Vlagatelj ne izpolnjuje. Razpisna komisija bo ocenila kakovost projekta na podlagi  

 Opisa izvedbe programa. 

 

 

 

TOČKOVANJE: 

 

Merilo 1:  (0-10)  

Vse vloge bodo glede na število uporabnikov razvrščene v rastočo lestvico od najmanjšega 

števila do največjega števila uporabnikov. Vloge bodo nato razdeljene v dva razreda. V 1. 

razred bodo razvrščene vloge vlagateljev, ki se bodo uvrstile med prvih 50% vlog in bodo 

prejele 5 točk. V 2. razred bodo razvrščene vloge vlagateljev, ki se bodo glede na število 

športnih društev uvrstile med 51% in 100% vlog in bodo prejele 10 točk.  

 

 

Merilo 2:  (0-30)  

Razpisna komisija bo ocenila kakovost dolgoročnih programov organiziranosti in delovanja 

zveze športnih društev z 0-30 točk.  
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Merilo 3:  (0-20)  

Razpisna komisija bo ocenila kakovost skladnost ciljev projekta s strateškimi smernicami 

športa v Ljubljani z 0-20 točk.  

 

Merilo 4:  (0-20)  

Razpisna komisija bo ocenila preglednost, merljivost in preverljivost pričakovanih 

rezultatov z 0-20 točk. 

 

Merilo 5:  (0-20)  

Razpisna komisija bo ocenila Ustreznost predloga višine financiranja projekta glede na 

zahtevnost, izvedbo in trajanje projekta z 0-20 točk.  
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O8 - Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) 

 

PODROČJA IN PROGRAMI 

 

PROGRAMI ŠPORTA OTROK IN MLADINE 

Razpisani programi:       
 

1.5. Program mestnih panoţnih športnih šol otrok in 

mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 
 

Pojasnila meril in točkovanje 

 

OBRAZEC_8_2013_Pojasnila meril in točkovanje.pdf 

 

1.5. Programi mestnih 

panoţnih športnih šol otrok in 

mladine, usmerjenih v 

kakovostni in vrhunski šport: 

 

Osnovni podatki 

 

Opomba Vlagatelj mora za vsakega trenerja izpolniti ločen obrazec 

Naziv programa (ime in 

priimek trenerja): 

 

Ime in priimek trenerja:  

Naslov trenerja:  

Email trenerja:  

Telefon trenerja:  

Davčna številka trenerja:  

TRR trenerja:  

Banka trenerja:  

Višina zaprošenih sredstev za 

program: 

0 

Športna panoga:  ∇ 

Starostne skupine: 
      

 

cicibani in cicibanke 

      
 

mlajši dečki in deklice 

      
 

starejši dečki in deklice 

      
 

kadeti in kadetinje 

http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/OBRAZEC_8_2013_Pojasnila%20meril%20in%20točkovanje.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/OBRAZEC_8_2013_Pojasnila meril in točkovanje.pdf
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mladinci in mladinke 
 

Opis izvedbe programa :  

 

Število ur sofinanciranja trenerja na teden 

 

Interesna športna vzgoja otrok, 

mladine in študentov: 

 

Športna vzgoja otrok in 

mladine, usmerjeni v 

kakovostni in vrhunski šport: 

 

Organizacijska dela:  

 

Število udeležencev v vseh vadbenih skupinah trenerja 

 

Interesna športna vzgoja otrok, 

mladine in študentov: 

 

Športna vzgoja otrok in 

mladine, usmerjeni v 

kakovostni in vrhunski šport: 

 

Organizacijska dela:  

 

Merilo 1 

 

Uspešnost prednostne športne 

panoge po vrednotenju iz 9. in 

10. člena tega pravilnika, 

ločeno za I. in II. skupino 

Vlagatelj ne izpolnjuje nič. 

 

Merilo 2 

 

Deficitarnost panoge Vlagatelj ne izpolnjuje nič. 

 

Merilo 3 

 

Dolgoročni program 

organiziranosti in delovanja 

mestnih panoţnih športnih šol 

za posamezno športno panogo: 

 

 

Merilo 4 
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Prednostni vrstni red 

programov mestnih panoţnih 

športnih šol 

Vlagatelj ne izpolnjuje nič. 

 

Merilo 5 

 

Tedenski obseg ur dela 

trenerja: 

 

Vrsta delovnega razmerja 

trenerja: 

 

 

Merilo 6 

 

Izvajalec izvaja programe s 

področij interesne športne 

vzgoje otrok in mladine ter 

športne rekreacije odraslih: 

 

 

 

 
 

POJASNILA MERIL IN TOČKOVANJE 

 

POJASNILA: 

 

Na ta program se lahko prijavijo le vlagatelji, ki izvajajo programe v prednostnih športnih panogah: 

alpsko smučanje, atletika, športna gimnastika, ritmična gimnastika, hokej, judo, kajak kanu - slalom, 

kolesarstvo, košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, plavanje, rokomet, rugby, smučarski skoki, 

smučarski teki, tenis in vaterpolo. 

 

Merilo 1: Uspešnost športne panoge: 

                      Vlagatelj ne izpolnjuje nič. Vrednotenje po 9. in 10. členu pravilnika. 

 

Merilo 2: Deficitarnost športne panoge: 

                      Vlagatelj ne izpolnjuje nič.  

 

Merilo 3: Program dela: 

                      Vlagatelj zaprosi nacionalno panoţno zvezo za dolgoročni program organiziranosti in ga 

priloţi k razpisni dokumentaciji. Vlagatelj priloţi k razpisni dokumentaciji tudi štiriletni 

program delovanja v programu mestnih panoţnih športih šol v društvu.  

                      Vlagatelj v obrazec napiše povzetek obeh programov. 

 

Merilo 4: Prednostni vrstni red: 

                      Vlagatelj ne izpolnjuje nič.  

                       Vrednosti se preračunajo glede na prednostni vrstni red vseh vlog vlagateljev. MOL zaprosi 

panoţno športno zvezo za vrstni red na podlagi vseh prispelih vlog za program MPŠŠ. 

 

Merilo 5: Zaposlitev: 

                      Vlagatelj vpiše čas in vrsto obstoječe oz. prihodnje zaposlitve trenerja. 

 

Merilo 6:         Izvajanje programov:  
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a) na področjih interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov (1.1., 1.2., 1.3.) 

b) na področjih športne rekreacije 

             Vlagatelj izbere ustrezno področje. 

 

 

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. 

 

Merilo 3: (0-10) Osnova za točkovanje bo ocena kakovosti obeh programov (individualni in 

panoţni). Prednost imajo tista društva, kjer je trener zaposlen za 40 ur za delo z mlajšimi 

kategorijami in z ustreznimi referencami. 

 

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 panoţnih športnih šol niso na prednostnem vrstnem 

redu in bodo prejele 0 točk. V 2. razred bodo razvrščene vloge vlagateljev, katerih programi 

mestnih panoţnih športnih šol so na prednostnem vrstnem redu v zadnji (tretji) tretjini in 

bodo prejele 5 točk, 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 

(točke dobijo samo tisti, ki nimajo druge zaposlitve in bodo 40 ur delali 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. 

Preko tega razpisa sofinanciramo dejansko število ur, ki jih trener opravi v društvu. 

 

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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O9 - Mednarodna tekmovanja in prireditve 

 

PODROČJA IN PROGRAMI 

 

VELIKA MEDNARODNA TEKMOVANJA IN PRIREDITVE 

Razpisani programi: 
      

 

3.4.5.1. Atletski miting Ljubljane 

      
 

3.4.5.2. Kolesarstvo-Dirka po Sloveniji 

      
 

3.4.5.3. Odprto prvenstvo Ljubljane v tenisu 

      
 

3.4.5.4. Svetovni pokal v gimnastiki 

      
 

3.4.5.5. Svetovni pokal v kajaku 

      
 

3.4.5.6. Svetovno prvenstvo v judu 

      
 

3.4.5.7. Velika mednarodna tekmovanja in prireditve - 

Druga tekmovanja in prireditve 

      
 

3.4.5.8. Velika mednarodna tekmovanja in prireditve - 

Evropska ligaška tekmovanja 
 

Pojasnila meril in točkovanje 

 

OBRAZEC_9_2013_Pojasnila meril in točkovanje.pdf  

 

 

Osnovni podatki 

 

Opomba: Vlagatelj mora za vsako skupino programa izpolniti ločen obrazec. 

Naziv programa - ime skupine 

(poimenuje vlagatelj): 

 

Višina zaprošenih sredstev v EUR:  

Športna panoga:  ∇ 

Starostna kategorija: 
      

 

cicibani in cicibanke 

      
 

mlajši dečki in deklice 

      
 

starejši dečki in deklice 

      
 

kadeti in kadetinje 

      
 

mladinci in mladinke 

      
 

člani in članice 
 

 

Športni objekt 

 

Tip lokacije: 
      

 

Druga lokacija 

http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/OBRAZEC_9_2013_Pojasnila%20meril%20in%20točkovanje.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/OBRAZEC_9_2013_Pojasnila meril in točkovanje.pdf
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Športni objekt MOL 
 

Zaprošena lokacija:  ∇ 

Nadomestna lokacija:  ∇ 

Navedite drugo lokacijo:  

Opis izvedbe programa (vsebina, 

namen, cilji): 

 

Skupen obseg ur uporabe 

navedenega športnega objekta 

MOL: 

 

Termini (dan, ura, trajanje):  

 

TRAJNOSTNI RAZVOJ 

 

Primer: 

 

Trajnostni_razvoj_projekt_ČISTA_ZMAGA.pdf  

 

Opis zagotavljanje trajnostnega 

razvoja: 

 

 

PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI 

 

Predvidena vrednost namenjena 

promocijskim aktivnostim: 

 

Opis izvajanja promocijskih 

aktivnsti za posamezno prireditev: 

 

 

Merilo 2 

 

http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/Trajnostni_razvoj_projekt_ČISTA_ZMAGA.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2013_3HH5WTUS/Trajnostni_razvoj_projekt_ČISTA_ZMAGA.pdf


 82 

Mnoţičnost (število drţav 

udeleţenk tekmovanja): 

 

 

Merilo 1 

 

Reference izvajalca: Vlagatelj ne izpolnjuje. Razpisna komisija bo ocenila reference 

izvajalca na podlagi opisa izvedbe programa. 

 

Merilo 3 

 

Zagotavljanje medijske 

odmevnosti : 
      

 

da 

      
 

ne 
 

Navedba pojavljanj v medijih:  

 

Merilo 4 

 

 Izvajanje programov na področju športne vzgoje otrok in mladine, 

usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v vseh starostnih 

kategorijah, ter programov kakovostnega oz. vrhunskega športa 

članov. 

Starostne kategorije: 
      

 

cicibani in cicibanke 

      
 

mlajši dečki in deklice 

      
 

starejši dečki in deklice 

      
 

kadeti in kadetinje 

      
 

mladinci in mladinke 

      
 

člani in članice 
 

 
 

POJASNILA MERIL IN TOČKOVANJE 

 

POJASNILA: 

 

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: Navedite vse staroste kategorije, ki jih izvajate v programu športne vzgoje otrok in mladine 

usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, ter program kakovostnega oz. vrhunskega 

športa.. 
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TOČKOVANJE: 

 

Merilo 1: (0-30) 

Razpisna komisija bo ocenila reference izvajalca na podlagi opisa izvedbe programa z 0-30 

točk. 

 

Merilo 2: (0-20) 

Programi z do pet drţav udeleţenk bodo prejeli 10 točk in programi z šest in več drţavami 

udeleţenkami 20 točk. 

 

Merilo 3: (0-30) 

Razpisna komisija bo ocenila elektronske medije z 0-15 točk (kjer neposredni prenos na 

televiziji šteje 15 točk, reportaţa na televiziji 10 točk in objava na spletni strani 5 točk) in 

tiskane medije z 0-15 točk (kjer objava v časopisu, samostojni prilogi kateregakoli časopisa 

in svoj tiskani medij prinese 15 točk, objava v časopisu in svoj tiskani medij prinese 10 

točk, ter objava v časopisu prinese 5 točk).  

 

Merilo 4: (0-20) 

Vse vloge bodo razvrščene v tri razrede. V 1. razred bodo razvrščene vloge izvajalcev, ki 

izvajajo program športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 

v vseh starostnih kategorijah, ter program kakovostnega oz. vrhunskega športa članov in 

bodo prejele 20 točk. V 2. razred bodo razvrščene vloge izvajalcev, ki izvajajo program 

športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport v vseh 

starostnih kategorijah in bodo prejele 15 točk. Ostale vloge bodo uvrščene v 3.  

razred in bodo prejele 0 točk. 
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O10 - Turnir 5 mest 

 

PODROČJA IN PROGRAMI 

 

MEDNARODNA DEJAVNOST V ŠPORTU 

Razpisani programi:       
 

3.4.6. Turnir 5 mest 
 

 
Osnovni podatki 

 

Naziv programa:  

Višina zaprošenih sredstev v 

EUR: 

 

Skupni letni prihodek:  

Opis izvedbe programa:  

 

Merilo 1 

 

Število društev, ki jih izvajalec 

zdruţuje: 

 

 

Merilo 2 

 

 Zagotavljanje kakovostne logistike, izbora športnikov in 

ostalimi izvajalci. 

Reference izvajalca s področja 

organizacije in izvedbe 

tekmovanj: 

 

 

Merilo 3 

 

 Reference s področja sodelovanja z ostalimi izvajalci 

(zagotavljanje avtobusnega prevoza, tisk majic, ...) 

Reference s področja 

sodelovanja z izvajalci: 
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Merilo 4 

 

 Predstavitev kadrov (trenerjev in pomočnikov) za izvedbo 

tekmovanj 

Kadrovska struktura:  

 

Merilo 5 

 

Cena programa na udeleţenca:  

 

 
 

POJASNILA MERIL IN TOČKOVANJE 

 

POJASNILA: 

 

Merilo 1:  Vlagatelja napiše število društev, ki jih zdruţuje 

 

Merilo 2:  Vlagatelj napiše dosedanje izkušnje z organizacijo tekmovanj (ime tekmovanja, število 

nastopajočih, število udeleţenih drţav, sodelovanje z ostalimi izvajalci…) 

 

Merilo 3:  Vlagatelj napiše kader s katerim razpolaga. 

 

Merilo 4: Vlagatelj napiše ceno programa na udeleţenca. 

 

TOČKOVANJE: 

 

Merilo 1:  (0-20)  

Razpisna komisija bo izračunala deleţ društev glede na ostale kandidature in mu dodelila 

od 0-20 točk. 

 

Merilo 2:  (0-30)  

Razpisna komisija bo ocenila reference izvajalca na podlagi opisa izvedbe programa z 0-30 

točk. 

 

Merilo 3:  (0-20)  

Razpisna komisija bo ocenila kadrovsko strukturo izvajalca na podlagi opisa 

razpoloţljivega kadra z 0-20 točk. 

 

Merilo 4:   (0-30)  

Vse vloge bodo glede na višino zneska Cena programa na udeleţenca razvrščene v štiri 

razrede. V 1. razred bodo razvrščene vloge z najniţjimi cenami (0-25 % od najvišje 

vrednosti), ki bodo prejele 30 točk. V 2. razred bodo razvrščene vloge z cenami (26-50 % 

od najvišje vrednosti), ki bodo prejele 20 točk. V 3. razred bodo razvrščene vloge z cenami 

(51-75 % od najvišje vrednosti), ki bodo prejele 10 točk. V 4. razred bodo razvrščene vloge 

z najvišjimi cenami (76-100 % od najvišje vrednosti), ki bodo prejele 0 točk.  

 

 

 


