
Letni program športa MOL 2014 

O2 - Interesni programi otrok 

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!  

 

PODROČJE IN PROGRAMI 

 

INTERESNI PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE 

Razpisani programi: 
      

 

1.1.2. Integrirane urice za predšolske otroke v vrtcih 

      
 

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. Gremo na kolo 

      
 

1.2.5.4. Animacijski programi športa otrok in maldine 

invalidov 

      
 

1.2.5.5. Animacijski programi športa socialno ogroženih 

otrok in mladine  
 

Pojasnila meril in točkovanje 
 

OBRAZEC 2 2014 Pojasnila meril in točkovanje.pdf  

 

Dodatna navodila za izvedbo 

programov  

Obrazec 2 - Dodatna navodila za izvedbo programa - 2014.pdf 

 

 
 

Okvirna sredstva po programih za razpis 2014.pdf  

 

 

DOKAZILA, PRILOGE IN LOKACIJA ZA PROGRAM 1.1.2. 

 

 Izvajalci interesnega programa za predšolske otroke »integriranih 

uric za predšolske otroke v vrtcih, ki bodo integrirane urice izvajali 

v ljubljanskih vrtcih, morajo predložiti kopijo dogovora med 

izvajalcem in vrtcem, iz katerega bo razvidno, da vrtec soglaša z 

izvajanjem v dogovoru navedenega programa integriranih uric v 

vrtcih na dogovorjeni lokaciji, v dogovorjenem terminu in 

brezplačno za udeleženca programa. V ceni programa mora biti 

poleg ostalih stroškov upoštevana tudi brezplačna uporaba 

športnega objekta. Uporabite vzorec dogovora! 

Vzorec dogovora za program 

1.1.2.  

Obrazec 2 - Dogovor o izvajanju programa 1.1.2. - 2014.pdf 

 

http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2014_92QJAW5M/OBRAZEC_2_2014_Pojasnila_meril_in_točkovanje.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2014_92QJAW5M/Obrazec_2_-_Dodatna_navodila_za_izvedbo_programa_-_2014.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2014_92QJAW5M/Okvirna_sredstva_po_programih_za_razpis_2014.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2014_92QJAW5M/Obrazec_2_-_Dogovor_o_izvajanju_programa_1.1.2._-_2014.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2014_92QJAW5M/OBRAZEC_2_2014_Pojasnila_meril_in_točkovanje.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2014_92QJAW5M/Obrazec_2_-_Dodatna_navodila_za_izvedbo_programa_-_2014.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2014_92QJAW5M/Okvirna_sredstva_po_programih_za_razpis_2014.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2014_92QJAW5M/Obrazec_2_-_Dogovor_o_izvajanju_programa_1.1.2._-_2014.pdf


Lokacija izvajanja programa 1.1.2.:  

Priloge za program 1.1.2.: Naložite datoteke Prebrskaj 

Število datotek v polju Priloge za 

program 1.1.2.: 

 

 

DOKAZILA IN PRILOGE ZA PROGRAM 1.2.5.1 

 

 Izvajalci interesne športne vzgoje v času po pouku, ki bodo 

interesno športno vzgojo izvajali na osnovnih šolah, morajo 

predložiti kopijo dogovora med izvajalcem in osnovno šolo, iz 

katerega bo razvidno, da osnovna šola soglaša z izvajanjem v 

dogovoru navedenega programa interesne športne vzgoje na 

dogovorjeni lokaciji, v dogovorjenem terminu in po dogovorjeni 

ceni na udeleženca programa. V ceni na udeleženca mora biti poleg 

ostalih stroškov upoštevana tudi brezplačna uporaba športnega 

objekta. V ceni na udeleženca med prihodki ne sme biti upoštevano 

morebitno sofinanciranje programa s strani MOL. Uporabite vzorec 

dogovora! 

Vzorec dogovora za program 

1.2.5.1.  

Obrazec 2 - Dogovor o izvajanju programa 1.2.5.1.- 2014.pdf 

 

Priloge za program 1.2.5.1.: Naložite datoteke Prebrskaj 

Število datotek v polju Priloge za 

program 1.2.5.1.: 

 

 

DOKAZILA IN PRILOGE ZA PROGRAM 1.2.5.2. 

 

Razpisani prodprogrami: 
      

 

smučanja in deskanja na snegu - tečaji 

      
 

kajak in kanu - tečaji 

      
 

golf - tečaji 

      
 

badminton, tek in izleti - program 

      
 

drsanje - animacijski program in tečaji 

      
 

tenis in igre z žogo - program 

      
 

urbani športi (rolanje, BMX, športno plezanje, ples) - 

program 

      
 

programi za učence v šolskih telovadnicah 
 

 Izvajalci interesne športne vzgoje v pouka prostih dnevih 

(počitnice), ki bodo interesno športno vzgojo izvajali na osnovnih 

šolah, morajo predložiti kopijo dogovora med izvajalcem in 

http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2014_92QJAW5M/Obrazec_2_-_Dogovor_o_izvajanju_programa_1.2.5.1.-_2014.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2014_92QJAW5M/Obrazec_2_-_Dogovor_o_izvajanju_programa_1.2.5.1.-_2014.pdf


osnovno šolo, iz katerega bo razvidno, da osnovna šola soglaša z 

izvajanjem v dogovoru navedenega programa interesne športne 

vzgoje na dogovorjeni lokaciji, v dogovorjenem terminu in po 

dogovorjeni ceni na udeleženca programa. V ceni na udeleženca 

mora biti poleg ostalih stroškov upoštevana tudi brezplačna 

uporaba športnega objekta. V ceni na udeleženca med prihodki ne 

sme biti upoštevano morebitno sofinanciranje programa s strani 

MOL. Uporabita vzorec dogovora! 

Vzorec dogovora za program 

1.2.5.2.  

Obrazec 2 - Dogovor o izvajanju programa 1.2.5.2.- 2014.pdf 

 

Priloge za program 1.2.5.2: Naložite datoteke Prebrskaj 

Število datotek v polju Priloge za 

program 1.2.5.2: 

 

 

DOKAZILA IN PRILOGE ZA PROGRAM 1.2.5.3. 

 

 Članstvo v Kolesarski zvezi Slovenije (KZS) za programe »Gremo 

na kolo« - izvajalec mora predložiti dokazilo o članstvu v 

nacionalni panožni zvezi KZS. 

Priloge za program 1.2.5.3.: Naložite datoteke Prebrskaj 

Število datotek v polju Priloge za 

program 1.2.5.3.: 

 

 

DOKAZILA IN PRILOGE ZA PROGRAM 1.2.5.4. 

 

 Zdravstvena potrdila za animacijske programe športa otrok in 

mladine invalidov- izvajalec mora z ustreznimi zdravstvenimi 

potrdili dokazati, da gre za otroke in mladino invalide. 

Priloge za program 1.2.5.4.: Naložite datoteke Prebrskaj 

Število datotek v polju Priloge za 

program 1.2.5.4.: 

 

 

DOKAZILA IN PRILOGE ZA PROGRAM 1.2.5.5. 

 

 Ustrezna potrdila za animacijske programe športa socialno 

ogroženih otrok in mladine - izvajalec mora z ustreznimi potrdili 

dokazati, da gre za socialno ogrožene otroke in mladino. 

Priloge za program 1.2.5.5.: Naložite datoteke Prebrskaj 

Število datotek v polju Priloge za 

program 1.2.5.5.: 

 

 

OSNOVNI PODATKI 

 

Opomba: Vlagatelj mora za vsako skupino programa izpolniti ločeni 

obrazec. 

http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2014_92QJAW5M/Obrazec_2_-_Dogovor_o_izvajanju_programa_1.2.5.2.-_2014.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2014_92QJAW5M/Obrazec_2_-_Dogovor_o_izvajanju_programa_1.2.5.2.-_2014.pdf


Naziv programa - ime skupine:  

Višina zaprošenih sredstev za 

program v EUR: 

 

Športna panoga:  ∇ 

Starostna kategorija: 
      

 

predšolski otroci 

      
 

cicibani in cicibanke 

      
 

mlajši dečki in deklice 

      
 

starejši dečki in deklice 

      
 

kadeti in kadetinje 

      
 

mladinci in mladinke 

      
 

študenti in študentke 
 

Število udeležencev:  

 Za program 1.2.5.2. navedite tudi termin izvedbe: jesenske, 

novoletne, zimske, prvomajske, poletne počitnice. 

Termin izvedbe:  

 

OPIS IZVEDBE PROGRAMA 

 

Opis izvedbe programa (vsebina, 

namen, cilji): 

 

Priloge opisa izvedbe programa: Naložite datoteke Prebrskaj 

 

ŠPORTNI OBJEKT 

 

Tip lokacije: 
      

 

Športni objekt MOL 



      
 

Druga lokacija 
 

Zaprošena lokacija:  ∇ 

Nadomestna lokacija:  ∇ 

Navedite drugo lokacijo:  

 

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 

 

POZOR! Navedite polno ceno na udeleženca brez sofinanciranja MOL.  
 

Cena naj vsebuje strošek strokovnega kadra, strošek najema 

objekta, strošek opreme in rekvizitov ter druge stroške storitev in 

materiala.  

 

Vadnina sofinanciranega programa 1.2.5.1. s strani MOL je 

brezplačna 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 1.2.5.1.) Za program 1.2.5.1. je lahko končni letni strošek programa brez 

sofinanciranja MOL največ 600 EUR. 

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

(počitniški program) navedite ceno na udeleženca NA DAN! 

 

PRIHODKI 

 

Članarina:  

Vadnina:  

Sponzorstva in donacije:  

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 udeleženca brez sofinanciranja MOL 

Število mesecev izvajanja 

programa: 

1 

Število udeležencev skupine: 1 

Stroški programa na udeleženca na 

mesec brez sofinanciranja MOL: 

 

 

MERILO 2 

 

Število skupin v programu:  

Število udeležencev v programu:  

 

MERILO 3 : KAKOVOST PROGRAMOV IN REFERENCE IZVAJALCA PROGRAMA 

 

a) Ime in priimek strokovnega 

kadra, ki vodi skupino: 

 

b) Izobrazba oz. strokovna 

usposobljenost navedenega 

strokovnega delavca: 

 

c) Oprema in zagotavljanje pogojev 

za izvedbo programa: 

 



d) Reference:  

 

MERILO 4 : STAROSTNE KATEGORIJE 

 

 Izvajanje programov na področju športne vzgoje otrok in mladine, 

usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport v vseh starostnih 

kategorijah, ter programov kakovostnega oziroma vrhunskega 

športa članov. 

Starostne kategorije: 
      

 

predšolski otroci 

      
 

cicibani in cicibanke 

      
 

mlajši dečki in deklice 

      
 

starejši dečki in deklice 

      
 

kadeti in kadetinje 

      
 

mladinci in mladinke 

      
 

študenti in študentke 

      
 

člani in članice 
 

 

 

 

 

 

 

OBRAZEC 2  

 

POJASNILA MERIL IN TOČKOVANJE 

 

POJASNILA: 

 

Merilo 1: Navedite ceno programa na udeleženca brez sofinanciranja MOL. Samo za razpisani 

program 1.2.5.2. Športni programi v pouka prostih dnevih (počitniški program) 
navedite ceno programa na udeleženca 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 600 € oz. bo vadnina  ob sofinanciranju brezplačna 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 2: Navedite število skupin in udeležencev v programu.  

 

Merilo 3: 

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

skupino, za katero izpolnjujete obrazec. 

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 udeleženca 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.  

 

Merilo 2: (0-20) 

Vse vloge bodo glede na število vadbenih skupin in udeležencev programa v razpisanem 

programu razvrščene v rastočo lestvico od najmanjšega števila vadbenih skupin in 

udeležencev programa do največjega števila vadbenih skupin in udeležencev programa. 

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.      

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZEC 2 

 

DODATNA NAVODILA ZA IZVEDBO PROGRAMOV: 

 

1.2.5.1. Športni programi po pouku za šoloobvezne otroke, ki jih izvajalci ponudijo v  

                  sodelovanju z osnovnimi šolami do 17. ure 

 

Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe interesnih športnih programov otrok in mladine v 

vseh športnih panogah. 

 

PRIREDITELJ zagotovi: 

a) Za izvedbo programa 1 krat tedensko (40 ur) uporabo telovadnic na osnovnih šolah v 

Ljubljani. 

b) Sofinanciranje razpisanega programa v višini 600 € na skupino.  

 

IZVAJALCI zagotovijo: 

a) Podpisan dogovor o izvajanju programa z ravnateljem šole. 

b) Končni letni strošek razpisanega programa brez sofinanciranja MOL v višini največ 600 € oz. 

da bo program ob sofinanciranju MOL brezplačen.  

c) Razpise programov, obvestila uporabnikom (OŠ) in izvedbo.  

d) Strokovno vodstvo – športne pedagoge, trenerje, vaditelje in ostalo osebje za izpeljavo 

programov ter didaktične pripomočke. 

e) Objavo programa na internetni strani izvajalca z navedbo, da je program sofinancirala MOL. 

f) Operativne naloge. 

g) Vsebinsko in finančno poročilo o izpeljavi programov, ki ga posreduje PRIREDITELJU. 

 

      ČAS IZVEDBE: Programi potekajo po pouku do 17.00 ure v šolskem letu 2014-2015.  

 

 

 

 

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 mrežo javnih športnih 

objektov MOL. 

b) Sofinanciranje razpisanih programov. 

 

 

IZVAJALCI zagotovijo: 

a) Razpise programov, obvestila uporabnikom (OŠ, SŠ, ljubljančane) 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  

d) strani. z navedbo, da je program sofinancirala MOL. 

e) Operativne naloge. 

f) Računalniško obdelavo podatkov glede na udeležbo in oceno uspešnosti na tečajih in športnih 

aktivnostih takoj po končanih programih in jo posredujejo PRIREDITELJU. 

g) 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.) 2014.  

 



  RAZPISANI PROGRAMI: 

 

1 smučanja in deskanja na snegu - tečaji 2 x termin (80 ur ) feb., dec.                     2014  
2 kajak in kanu - tečaji 2 x termin (40 ur) jul., avg.                      2014 
3 Golf - tečaji 2 x termin (30 ur) jul., avg.                      2014 
4 Badminton, tek in izleti - programi 4 x termin ( 80 ur) jan.,maj, okt., dec.       2014 
5 Drsanje – animacija in tečaji 3 x termin ( 24 ur) feb., okt., dec.             2014 
6 Tenis in igre z žogo - programi 2 x termin (40 ur ) jul., avg.                      2014 
7 Urbani športi (rolanje, BMX, športno 

plezanje, ples) - programi 
4 x termin (45 ur) feb., jul., avg., dec.      2014 

8 Programi za učence v šolskih 
 telovadnicah 

4 x termin (80 ur) feb.,maj,okt.,dec.         2014 

 

Izbira vlagateljev pri posameznih programih bo temeljila na zagotavljanju ustreznega strokovnega 

kadra, opreme za izvedbo in možnost izvedbe za večje število udeležencev. 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  
 

KRAJ IZVEDBE: Programi se izvajajo na športnih objektih in zunanjih površinah, ki so 

vključeni v mrežo javnih športnih objektov MOL. Strošek uporabe 

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

mrežo, plača strošek uporabe športnega objekta vlagatelj – izvajalec. 
 

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

UDELEŽENCI: Pravico udeležbe imajo otroci in mladina, ki bivajo na področju Mestne  
občine Ljubljana. 
 

PRAVILA: Programi se izvajajo po določilih in pravilih športne panoge z možnimi  
prilagoditvami in v skladu s priloženimi 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) 

 

Smučanja in deskanja na snegu - tečaji: 

 

ČAS: februar in december 2014 

KRAJ: Možnost izbire najugodnejšega smučišča. 

PRAVICO UDELŽBE: Otroci in mladina letnik 2007 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. Udeležence učijo učitelji 

alpskega smučanja 2. in 3. stopnje. 

 

Kajak in kanu - tečaji: 

ČAS: julij, avgust 2014 

KRAJ: Ljubljana in okolica. 



PRAVICO UDELŽBE: Otroci in mladina letnik 2007 in starejši.  

VSEBINA:  Učenje vožnje s kajaki in kanuji s animacijskim programom, igre z žogo in 

loparji, plavanje, izleti. 

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

 

Golf - tečaji: 

ČAS: julij, avgust 2014  

KRAJ: Ljubljana. 

PRAVICO UDELŽBE: Otroci in mladina letnik 2007 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 udeleženci možnost pristopa k izpitu. 

 

Badminton, tek in izleti - program:  

ČAS:    januar, maj, oktober, december 2014 

KRAJ: Ljubljana. 

PRAVICO UDELŽBE: Otroci in mladina letnik 2006 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 - program: 

ČAS: julij, avgust 2014 

KRAJ: Ljubljana. 

PRAVICO UDELŽBE: Otroci in mladina letnik 2007 in starejši.  

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

spremljajočim programom.  

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

 

Drsanje – animacija in tečaji:  
ČAS: februar, oktober, december 2014 

KRAJ: Ljubljana. 

PRAVICO UDELŽBE: Otroci in mladina letnik 2007 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, športno plezanje, ples: 

ČAS: februar, julij, avgust, december 2014 

KRAJ: Ljubljana. 

PRAVICO UDELŽBE: Otroci in mladina letnik 2007 in starejši.  

VSEBINA: Učenje elementov rolanja, BMX-a, športno plezanje in plesa s  

                                         spremljajočim programom iger in tekmovanji. 

IZPELJAVA: Program je pet dnevni. Poteka med 10.00 in 13.30 uro. 

   

 

 

Programi za učence v šolskih telovadnicah  

(obvezno priložiti Dogovor o uporabi športnega objekta sklenjen z osnovno šolo, kjer se bo izvajal 

program):  

 

ČAS: februar, maj, oktober, december 2014 

KRAJ: Ljubljana, telovadnice osnovnih šol. 

PRAVICO UDELŽBE: Otroci in mladina letnik 2007 in starejši.  

VSEBINA:  Izvajalci lahko izberejo poljubne športne programe 

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

 

 

 



 
DODATNA NAVODILA ZA IZVEDBO PROGRAMA: 

 

1.2.5.3. Gremo na kolo 

 

Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe programa Gremo na kolo za učence 5. razredov 

osnovnih šol. Program se ponudi vse osnovnim šolam v Ljubljani in je za učence brezplačen. 

 

PRIREDITELJ zagotovi: 

a) Sofinanciranje razpisanega programa.  

 

 

IZVAJALCI zagotovijo: 

a) Dokazilo o članstvu v Kolesarski zvezi Slovenije. 

b) Podrobno predstavitev vsebine programa, ki je nadgradnja programa CCP v osnovnih šolah in 

zadovoljuje cilju v odpravljanju kolesarske nepismenosti otrok in mladine še posebno v 

mestnem jedru.  

c) Objekt za izpeljavo programa. Predvidena lokacija je velodrom centra varne vožnje – Cesta 

dveh cesarjev (rezervna lokacija je poligon varne vožnje Tacen) 

d) Strokovno vodstvo – športne pedagoge, trenerje, vaditelje in ostalo osebje za izpeljavo 

programa.  

e) Razpis programa, predviden razpored (tri šole na dan v obsegu 3 dni po 2 uri na šolo), 

obvestila uporabnikom (OŠ) in izvedbo.  

f) Objavo programa na internetni strani izvajalca z navedbo, da je program sofinancirala MOL. 

g) Operativne naloge. 

h) Vsebinsko in finančno poročilo o izpeljavi programov, ki ga posreduje PRIREDITELJU. 

 

      ČAS IZVEDBE: Program poteka aprila, maja in junija v šolskem letu 2014-2015.  

 

 

DODATNA NAVODILA ZA IZVEDBO PROGRAMOV: 

 

1.2.5.4. Animacijski programi športa otrok in mladine invalidov 

 

Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe animacijskih programov športa otrok in  

mladine invalidov v vseh športnih panogah. 

.  

PRIREDITELJ zagotovi: 

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

objektov MOL. 

b) Sofinanciranje razpisanih programov. 

 

 

 

 

IZVAJALCI zagotovijo: 

a) ustrezna zdravstvena potrdila s katerimi dokažejo, da gre za otroke in mladino 

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

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

       osebje za izpeljavo programov. 

c) Objavo programov v medijih (časopisi, radio, televizija) in na lastni internetni strani. z 

navedbo, da je program sofinancirala MOL. 

d) Operativne naloge. 

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

 

 

 



DODATNA NAVODILA ZA IZVEDBO PROGRAMOV: 

 

1.2.5.5. Animacijski programi športa socialno ogroženih otrok in mladine 

 

Razpisuje se sofinanciranje organizacije in izvedbe animacijskih programov športa socialno ogroženih 

otrok in mladine v vseh športnih panogah. 

 

PRIREDITELJ zagotovi: 

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

objektov MOL. 

b) Sofinanciranje razpisanih programov. 

 

 

IZVAJALCI zagotovijo: 

a) ustrezna potrdila s katerimi dokažejo, da gre za socialno ogrožene otroke in mladino. 

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

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

       osebje za izpeljavo programov. 

c) Objavo programov v medijih (časopisi, radio, televizija) in na lastni internetni strani. z 

navedbo, da je program sofinancirala MOL. 

d) Operativne naloge. 

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

 


