
Letni program športa MOL 2014 

O5 - Športna rekreacija odraslih - animacija in prireditve 

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 - PROJEKTI ANIMACIJE IN PROGRAMI 

PRIREDITEV 

Razpisani programi:  ∇ 

 
 

OBRAZEC 5 2014 Pojasnila meril in točkovanje.pdf  

 

 
 

OBRAZEC 5 2014 Dodatna navodila za izvedbo programa-

popravljena verzija.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 v EUR:  

Športna panoga:  ∇ 

Starostna kategorija: 
      

 

člani in članice 
 

Število udeležencev oz. ekip:  

 

ŠPORTNI OBJEKT 

 

Razpisani objekti 
 

Obrazec 5 - Pregled objektov - 2014.pdf 

 

Tip lokacije: 
      

 

Športni objekt MOL 

      
 

Druga lokacija 
 

Zaprošena lokacija:  ∇ 

Nadomestna lokacija:  ∇ 

http://mol.df1.tendee.net/documents/mol/files/sport/razpis_2014_92QJAW5M/OBRAZEC_5_2014_Pojasnila_meril_in_točkovanje.pdf
http://mol.df1.tendee.net/documents/mol/files/sport/razpis_2014_92QJAW5M/OBRAZEC_5_2014_Dodatna_navodila_za_izvedbo_programa-popravljena_verzija.pdf
http://mol.df1.tendee.net/documents/mol/files/sport/razpis_2014_92QJAW5M/OBRAZEC_5_2014_Dodatna_navodila_za_izvedbo_programa-popravljena_verzija.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_5_-_Pregled_objektov_-_2014.pdf
http://mol.df1.tendee.net/documents/mol/files/sport/razpis_2014_92QJAW5M/OBRAZEC_5_2014_Pojasnila_meril_in_točkovanje.pdf
http://mol.df1.tendee.net/documents/mol/files/sport/razpis_2014_92QJAW5M/OBRAZEC_5_2014_Dodatna_navodila_za_izvedbo_programa-popravljena_verzija.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_5_-_Pregled_objektov_-_2014.pdf


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: 

 

Termin izvedbe:  

 

MERILO 1 :: FINANČNA KONSTRUKCIJA SKUPINE 

 

 Navedite polno ceno programa na udeleženca 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. 

 

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 :: REFERENCE 

 

 Reference izvajalca programa: 

a) Ime in priimek vodje 

programa/tekmovanja, ter drugi 

kader, ki pomaga pri izvajanju 

programa: 

 

b) Ustrezna usposobljenost in 

izkušnje strokovnega kadra: 

 

c) Izvajanje podobnih prireditev v 

preteklosti: 

 

d) 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:  

 

OPIS IZVEDBE PROGRAMA 

 

Opis izvedbe programa (vsebina, 

namen, cilji): 

 

Priloge opisa izvedbe programa: Naložite datoteke Prebrskaj 

 

MERILO 4 :: ZAGOTAVLJANJE MEDIJSKE ODMEVNOSTI 

 

 Izberite vrste medijev in navedite naziv medija s predvidenim 

obsegom pojavljanj za vsak medij posebej, porazdeljeno na 

elektronske medije (TV, RA in WEB) ter tiskane medije (časopisi, 

priloge). 

 

MEDIJ 1: 

 

Tip medija: 
      

 

TV prenos 

      
 

TV reportaža 

      
 

Radijski prenos 

      
 

Radijska reportaža 

      
 

Spletni portal 

      
 

Spletna stran 

      
 

Časopis 

      
 

Časopisna priloga 

      
 

Svoj tiskani medij 
 

Navedba medija:  

dodaj/odvzemi 

 

 

 



OBRAZEC 5 

POJASNILA MERIL IN TOČKOVANJE 

 

POJASNILA: 

 

Merilo 1: Finančna konstrukcija: 

                       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 projekta ne sme biti upoštevano sofinanciranje MOL. Strošek 

najema objekta se ne vključi v oblikovanje polne cene, ker se obravnava kot 

sofinanciranje MOL. 

 

Merilo 2:        Reference: 

a) Navedite ime in priimek vodje programa/tekmovanja in kader, ki pomaga pri 

izvajanju programa/tekmovanja. 

b) Navedite izobrazbo oz. usposobljenost kadra, izkušnje iz preteklosti in strukturo 

posameznega kadra (profesor športne vzgoje, trener, učitelj, vaditelj, sodnik, 

časomerilec, zapisnikar, zdravstvena služba). 

c) Navedite že izvedene tovrstne prireditve. 

d) Opišite opremo, ki se bo uporabljala pri izvedbi in njeno kakovost. 

 

Merilo 3:        Kakovost:   

a) Vlagatelj ne izpolnjuje. Razpisna komisija bo ocenila kakovost programa na podlagi 

opisa izvedbe programa. 

b) Opišite koliko let že organizirate takšno dejavnost.  

 

Merilo 4: Mediji: 

                      Navedite vrste medijev, naziv medija in predviden obseg pojavljanj za vsak medij 

posebej, porazdeljeno na elektronske medije (RA, TV in WEB) in tiskane medije. 

 

 

TOČKOVANJE: 

 

Merilo 1: (0-30) Vse vloge bodo glede na višino zneska »Stroški programa na udeleženca« 

razvrščene v štiri razrede. V 1. razred bodo razvrščene vloge z najnižjimi stroški (0-25 

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

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

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

razred bodo razvrščene vloge z najvišjimi stroški (76-100 % od najvišje vrednosti), ki 

bodo prejele 0 točk.  

 

Merilo 2: (0-25) 

b) Razpisna komisija bo ocenila ustrezno usposobljenost in izkušnje kadra iz preteklih     

prireditev, kar bo skupaj ocenjeno z 0-10 točk. 

c) Razpisna komisija bo ocenila izvajanje podobnih prireditev z 0-10 točk. 

d) Razpisna komisija bo ocenila ustreznost opreme z 0-5 točk. 

 

Merilo 3: (0-25) 

a) Razpisna komisija bo ocenila kakovost programa na podlagi Opisa izvedbe 

programa, ki bo ocenjen z 0-10 točk. 

b) Razpisna komisija bo ocenila zagotavljanje trajnosti izvedbe programa z 0-15 točk. 

 

Merilo 4: (0-20) 

Razpisna komisija bo ocenila elektronske medije z 0-10 točk in tiskane medije z 0-10 

točk. 

 


