
Letni program športa MOL 2014 

O4 - Športna rekreacija odraslih - vadba za ciljne skupine 

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 

 

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 2014 Pojasnila meril in točkovanje.pdf 

 

 
 

Okvirna sredstva po programih za razpis 2014.pdf  

 

Pozor! Vlagatelj lahko zaprosi za sredstva samo na programih 2.3.1.4. in 

2.4.! 

 

OSNOVNI PODATKI 

 

Opomba: Vlagatelj mora za vsako skupino programa izpolniti ločeni 

obrazec. 

Naziv programa - ime skupine 

(poimenuje vlagatelj): 

 

Športna panoga:  ∇ 

Starostna kategorija: 
      

 

člani in članice 
 

 

SREDSTVA MOL 

 

Višina zaprošenih sredstev v EUR:  

http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2014_92QJAW5M/OBRAZEC_4_2014_Pojasnila_meril_in_točkovanje.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_4_2014_Pojasnila_meril_in_točkovanje.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2014_92QJAW5M/Okvirna_sredstva_po_programih_za_razpis_2014.pdf


 

OPIS IZVEDBE PROGRAMA 

 

Opis izvedbe programa (vsebina, 

namen, cilji): 

 

Priloge opisa izvedbe programa: Naložite datoteke Prebrskaj 

 

ŠPORTNI OBJEKT 

 

Razpisani objekti 
 

Obrazec 4 - Pregled objektov - 2014.pdf 

 

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 - NA SKUPINO 

 
 

PRIHODKI 

 

Članarina:  

Vadnina:  

Sponzorstva in donacije:  

Drugo:  

http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2014_92QJAW5M/Obrazec_4_-_Pregled_objektov_-_2014.pdf
http://razpisisport.ljubljana.si/documents/mol/files/sport/razpis_2014_92QJAW5M/Obrazec_4_-_Pregled_objektov_-_2014.pdf


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 sofinanciranih vadbenih 

skupin v razpisanem programu v 

predhodnem letu: 

 

 

MERILO 3 :: KAKOVOST IN REFERENCE 

 

 Kakovost programov in reference vlagatelja programa 

  
 

Ime Priimek 

a) Ime in priimek strokovnega 

kadra, ki vodi skupino:  

  

b) Izobrazba oz. strokovna 

usposobljenost strokovnega kadra, 

ki vodi skupino: 

 



c) Oprema in zagotavljanje pogojev 

za izvedbo programa: 

 

d) Reference:  

 

MERILO 4 :: PODROČJA IZVAJANJA PROGRAMOV 

 

 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. 

Področja izvajanja programa: 
      

 

Vlagatelj izvaja programe na področju športne vzgoje otrok 

in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport v 

vseh starostnih kategorijah 

      
 

Vlagatelj izvaja programe na področju kakovostnega oz. 

vrhunskega športa članov 
 

 

 

 

 

OBRAZEC 4 

 

POJASNILA MERIL IN TOČKOVANJE 

 

 

Vlagatelj lahko zaprosi za sredstva samo na programu 2.3.1.4 in 2.4.! 

 

Opis izvedbe programa: 

 2.3.1.2. – Priložite seznam udeležencev z letnico rojstva. V primeru nadzora programa morate 

zagotoviti ustrezno dokazilo, da so vadeči upokojenci ali starejši od 65 let. 

 2.3.1.3. – Priložite seznam udeležencev in ustrezna zdravstvena dokazila, s katerimi izkažejo 

zdravstveno ogroženost. 

 2.3.1.4. – Priložite seznam udeležencev in dokazila, da vadeči prejemajo denarno pomoč, 

minimalni osebni dohodek ali so nezaposleni. 

 

  

 

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 strokovnega kadra, ki vodi posamezno skupino 

b) Navedite izobrazbo oz. usposobljenost kadra, , za katero izpolnjujete obrazec. 

c) Navedite opremo in način zagotavljanja pogojev za izvedbo programa. 

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

 

Merilo 4: Izvajanje programov:  

                      a) na področjih športne vzgoje otrok, mladine in študentov usmerjenih v kakovostni in 

vrhunski šport v vseh slednjih starostnih kategorijah: mlajši dečki in deklice, starejši 

dečki in deklice, kadeti in kadetinje, mladinci in mladinke, 

                     b)  na področjih kakovostnega in vrhunskega športa članov. 

  Vlagatelj izbere ustrezno področje. 

 

 

 

TOČKOVANJE: 

 

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

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 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: 

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

10 točk, zgolj ustrezna usposobljenost kadra pa prinese 5 točk. 

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

točkami. 

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

 

 

Merilo 4: (0-20) 

a) na področjih športne vzgoje otrok, mladine in študentov usmerjenih v kakovostni in 

vrhunski šport v vseh slednjih starostnih kategorijah: mlajši dečki in deklice, starejši 

dečki in deklice, kadeti in kadetinje, mladinci in mladinke = 15 točk 

b) na področjih kakovostnega in vrhunskega športa članov = 5 točk 

 


