
Letni program športa MOL 2014 

O3a - kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine 

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 

 

PROGRAMI VADBE ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V 

KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 

Razpisani programi: 
      

 

1.4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjeni v 

kakovostni in vrhunski šport 
 

Pojasnila meril in točkovanje 
 

OBRAZEC 3a 2014 Pojasnila meril in točkovanje.pdf  

 

 
 

Okvirna sredstva po programih za razpis 2014.pdf  

 

 

OSNOVNI PODATKI 

 

Opomba: Vlagatelj mora za vsako vadbeno skupino programa z različno 

lokacijo izpolniti ločeni obrazec. 

Naziv programa - ime skupine:  

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 

      
 

študenti in študentke 
 

Število udeležencev v skupini:  

 

OPIS IZVEDBE PROGRAMA 

 

http://mol.df1.tendee.net/documents/mol/files/sport/razpis_2014_92QJAW5M/OBRAZEC_3a_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_3a_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


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: 

 

 

FINANČNA KONSTRUKCIJA SKUPINE 

 

Cena na udeleženca skupine brez 

sofinanciranja MOL: 

 

 

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 

 

STROKOVNI KADER 

 

  
 

Ime Priimek 

Ime in priimek strokovnega 

kadra, ki vodi skupino:  

  

Izobrazba oz. strokovna 

usposobljenost strokovnega kadra: 

 

 

MERILO 1 :: REGISTRACIJA 

 

 Obseg programa – število registriranih tekmovalcev društva, ki 

nastopajo v uradnem tekmovalnem sistemu v sezoni 2013/2014 

Število registriranih športnikov:  

 

MERILO 2 :: MEDALJE, KATEGORIZACIJA (SVET., MEDN., PERSP. RAZRED) 

 

a) 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 

Vlagatelj ne izpolnjuje nič. MOL bo podatek na podlagi 

podpisane izjave pridobila od Olimpijskega komiteja Slovenije – 

Združenja športnih zvez (OKS – ZŠZ). 

b) 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 – 

Združenja športnih zvez (OKS – ZŠZ). 

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

podpisane izjave pridobila od Olimpijskega komiteja Slovenije – 



Združenja športnih zvez (OKS – ZŠZ). 

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

podpisane izjave pridobila od Olimpijskega komiteja Slovenije – 

Združenja športnih zvez (OKS – ZŠZ). 

 

MERILO 3 :: KATEGORIZACIJA (MLAD., DR. RAZRED), UVRSTITVE 

 

a) 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 – 

Združenja športnih zvez (OKS – ZŠZ). 

Državni razred Vlagatelj ne izpolnjuje nič. MOL bo podatek na podlagi 

podpisane izjave pridobila od Olimpijskega komiteja Slovenije – 

Združenja športnih zvez (OKS – ZŠZ). 

b) Samo za kolektivne športne panoge: uspešnost na 

mednarodnih oziroma državnih prvenstvih v preteklem 

koledarskem letu. 

Končna uvrstitev na državnih 

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 – 

Združenja športnih zvez (OKS – ZŠZ) in Nacionalne panožne 

športne zveze (NPZ). 

 

MERILO 4 :: MESTNE ŠPORTNE ZVEZE (BLAGOVNE ZNAMKE) 

 

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 :: STAROSTNE KATEGORIJE (PIRAMIDA) 

 

 Izvajanje programa tudi v drugih starostnih kategorijah. V 

vsaki izmed označenih kategorij mora vlagatelj izvajati 

najmanj en program. 

Označi kategorije: 
      

 

predšolski otroci 



      
 

cicibani in cicibanke 

      
 

mlajši dečki in deklice 

      
 

starejši dečki in deklice 

      
 

kadeti in kadetinje 

      
 

mladinci in mladinke 

      
 

študenti in študentke 
 

 

MERILO 6 :: IZVAJANJE PROGRAMOV 

 

 Izvajanje drugih programov vlagatelja na različnih področjih. 

a) Izvajanje drugih programov na 

področjih interesne športne vzgoje 

otrok, mladine in študentov: 

      
 

da 

      
 

ne 
 

b) Izvajanje programov 

kakovostnega in vrhunskega 

športa: 

      
 

da 

      
 

ne 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBRAZEC 3a 

 

POJASNILA MERIL IN TOČKOVANJE 

 

POJASNILA: 

 

Merilo 1: Registracija:  

Vlagatelj vpiše število registriranih tekmovalcev, ki so v  obdobju od 1.1.2013 do dneva 

razpisa sodelovali na tekmovanjih državnih prvenstev pod okriljem Nacionalne panožne 

zveze. MOL bo podatek o skupnem številu registriranih tekmovalcev na podlagi 

podpisane izjave pridobila od Nacionalne panožne športne zveze (NPZ). 

 

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 – Združenja športnih zvez (OKS – ZŠZ). 

 

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

                      a)Vlagatelj ne izpolnjuje nič.                       

                      b) Vlagatelj ne izpolnjuje nič.  

                       MOL bo podatek na podlagi podpisane izjave pridobila od  Nacionalne panožne športne 

zveze (NPZ) oziroma OKS. 

 

Merilo 4: Mestne športne zveze (blagovne znamke): 

                      Vlagatelj vpiše podatek o članstvu in v katero športno zvezo je včlanjen. 



                      MOL bo potrdilo (dokazilo) o članstvu pridobila od mestne športne zveze.  

 

Merilo 5: Starostne kategorije (piramida): 

                      Vlagatelj naj izbere, ustrezne starostne kategorije, v katerih izvaja program. 

 

Merilo 6:        Izvajanje programov:  

a) na drugih področjih interesne športne vzgoje otrok, mladine in študentov (1.1. – 

interesna športna vzgoja predšolskih otrok, 1.2. – interesna šp. vzg. šoloobveznih 

otrok, 1.3. – interesna šp. vzg. mladine in študentov), 

b) na področjih kakovostnega oziroma vrhunskega športa članov. 

 

             Vlagatelj izbere ustrezna področja. 

 

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 pomnoženo s faktorjem glede na razpisan program. 

 

Merilo 2: 

a) Vsaka medalja = 50 točk pomnoženo s faktorjem glede na razpisan program. 

b) Svetovni razred = 25 točk pomnoženo s faktorjem glede na razpisan program, 

mednarodni razred = 20 točk pomnoženo s faktorjem glede na razpisan program, 

perspektivni razred = 30 točk pomnoženo s faktorjem glede na razpisan program. 

 

Merilo 3:         

a) Mladinski razred = 10 točk pomnoženo s faktorjem glede na razpisan program, 

državni razred = 10 točk pomnoženo s faktorjem glede na razpisan program. 

b) Uvrstitev 6. mesto in bolje = 5 točk pomnoženo s faktorjem glede na razpisan 

program. 

 

Merilo 4: 20 točk pomnoženo s faktorjem glede na razpisani program, v kolikor je vlagatelj 

včlanjen v zvezo. 

 

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

 5 in več  kategorij = 10 točk,   

 manj kot 5 kategorij = 0 točk.  

 

Merilo 6: a) 15 točk pomnoženo s faktorjem glede na razpisani program (interesne dejavnosti), 

 b) 5 točk pomnoženo s faktorjem glede na razpisani program (kakovostni in vrhunski                

                          šport) 

 


