
Letni program športa MOL 2014 

O10 - Turnir 5 mest 

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!  

 

PODROČJA IN PROGRAMI 

 

MEDNARODNA DEJAVNOST V ŠPORTU 

Razpisani programi: 
      

 

3.4.7. Turnir 5 mest 
 

Pojasnila meril in točkovanje 
 

OBRAZEC 10 2014 Pojasnila meril in točkovanje.pdf  

 

 
 

Okvirna sredstva po programih za razpis 2014.pdf  

 

 

OSNOVNI PODATKI 

 

Naziv programa:  

Višina zaprošenih sredstev v EUR:  

Skupni letni prihodek:  

Opis izvedbe programa:  

 

ŠPORTNI OBJEKTI 

 

Skupni obseg ur na vseh objektih:  

 

ŠPORTNI OBJEKT 1: 

 

Tip lokacije: 
      

 

Športni objekt MOL 

      
 

Druga lokacija 
 

Zaprošena lokacija:  ∇ 

http://mol.df1.tendee.net/documents/mol/files/sport/razpis_2014_92QJAW5M/OBRAZEC_10_2014_Pojasnila_meril_in_točkovanje.pdf
http://mol.df1.tendee.net/documents/mol/files/sport/razpis_2014_92QJAW5M/Okvirna_sredstva_po_programih_za_razpis_2014.pdf
http://mol.df1.tendee.net/documents/mol/files/sport/razpis_2014_92QJAW5M/OBRAZEC_10_2014_Pojasnila_meril_in_točkovanje.pdf
http://mol.df1.tendee.net/documents/mol/files/sport/razpis_2014_92QJAW5M/Okvirna_sredstva_po_programih_za_razpis_2014.pdf


Nadomestna lokacija:  ∇ 

Navedite drugo lokacijo:  

Obseg ur na objektu:  

dodaj/odvzemi objekt 

 

MERILO 1 

 

Število društev, ki jih izvajalec 

združuje: 

 

 

MERILO 2 :: REFERENCE 

 

 Zagotavljanje kakovostne logistike, izbora športnikov in 

ostalimi izvajalci. 

Reference izvajalca s področja 

organizacije in izvedbe tekmovanj: 

 

 

MERILO 3 :: KADROVSKA STRUKTURA 

 

 Predstavitev kadrov (trenerjev in pomočnikov) za izvedbo 

tekmovanj 

Kadrovska struktura:  

 

MERILO 4 :: CENA PROGRAMA 

 

Cena programa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZEC 10 

 

POJASNILA MERIL IN TOČKOVANJE 

 

 

POJASNILA: 

 

Merilo 1:  Vlagatelja napiše število društev, ki jih združuje. 

 

Merilo 2:  Vlagatelj napiše dosedanje izkušnje in reference z organizacijo tekmovanj (ime 

tekmovanja, število nastopajočih, število udeleženih držav, sodelovanje z ostalimi 

izvajalci…), ter program izvedbe tekmovanja oz. prireditve. 

 

Merilo 3:  Vlagatelj napiše strokovni kader s katerim bo izvedel tekmovanje oz. prireditev. 

 

Merilo 4: Vlagatelj napiše ceno programa. 

 

 

TOČKOVANJE: 

 

Merilo 1:  (0-20)  

Razpisna komisija bo izračunala delež društev glede na ostale kandidature. 

 

Merilo 2:  (0-30)  

Razpisna komisija bo ocenila reference vlagatelja in opis izvedbe programa. 

 

Merilo 3:  (0-20)  

Razpisna komisija bo ocenila kadrovsko strukturo izvajalca na podlagi opisa 

zagotavljanja strokovnega kadra. 

 

Merilo 4:   (0-30)  

Vse vloge bodo glede na višino zneska oziroma cene programa razvrščene v štiri 

razrede. V 1. razred bodo razvrščene vloge z najnižjimi 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.  

 


