
Letni program športa MOL 2014 

O6a - delovanje zvez športnih društev - strokovno organizacijski delavec 

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 

 

DELOVANJE ZVEZ ŠPORTNIH DRUŠTEV 

Razpisani programi: 
      

 

3.1.1. Delovanje zvez društev - strokovno organizacijski 

delavec 
 

Pojasnila meril in točkovanje 
 

OBRAZEC 6-A 2014 Pojasnila meril in točkovanje.pdf 

 

 
 

Okvirna sredstva po programih za razpis 2014.pdf  

 

 

OSNOVNI PODATKI 

 

Opomba Vlagatelj mora za vsakega strokovno-organizacijskega delavca 

izpolniti ločeni obrazec. 

Naziv programa (Ime in priimek):  

Višina zaprošenih sredstev za 

program v EUR: 

0 

Ime in priimek:  

Naslov:  

EMŠO:  

Davčna številka:  

 

 

 

FINANČNA KONSTRUKCIJA 

 
 

PRIHODKI 

 

http://mol.df1.tendee.net/documents/mol/files/sport/razpis_2014_92QJAW5M/OBRAZEC_6-A_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_6-A_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


 v EUR 

Članarina:  

Sponzorstva in donacije:  

Drugo:  

Skupaj prihodki:  

 

ODHODKI 

 

 v EUR 

Strošek dela in poslovodenja:  

- podpora trženju:  

- ravnanje s člani:  

- ravnanje s financami in 

računovodenje: 

 

- ravnanje s kadri.:  

Skupaj odhodki:  

 

MERILO 1 : VELIKOST ZVEZE ŠPORTNIH DRUŠTEV  

 

 Velikost športnih društev oziroma zvez športnih društev. 

Število v zvezo včlanjenih športnih 

društev s sedežem v MOL, za 

katere bo zveza opravljala 

poslovne funkcije: 

0 

Seznam in dokazila: Naložite datoteke Prebrskaj 

Število datotek v polju Seznam in 

dokazila: 

 

 

MERILO 2 : TRADICIJA IZVAJALCA 

 

Število let delovanja izvajalca:  

 

MERILO 3 : ČAS IN VRSTA DELOVNEGA RAZMERJA 

 

Čas in vrsta delovnega razmerja:  



Pogodba oziroma dogovor o 

zaposlitvi: 

Naložite datoteke Prebrskaj 

Število datotek v polju Pogodba 

oziroma dogovor o zaposlitvi: 

 

 

MERILO 4 : DOLGOROČNI PROGRAM 

 

 Dolgoročni program organiziranosti in delovanja zveze 

športnih društev. 

Povzetek dolgoročnega programa:  

Priloga: Naložite datoteke Prebrskaj 

Število datotek v polju Priloga:  

 

MERILO 5 : INDIVIDUALNI PROGRAM 

 

 Individualni program dela strokovno-organizacijskega delavca. 

Povzetek individualnega programa:  

Priloga individualnega programa: Naložite datoteke Prebrskaj 

Število datotek v polju Priloga 

individualnega programa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZEC 6a 

 

POJASNILA MERIL IN TOČKOVANJE 

 

POJASNILA: 

 

Merilo 1: Navedite število včlanjenih društev  s plačano članarino. Priložite seznam društev 

(naziv društva, telefonska številka in elektronski naslov) ter dokazila o plačani 

članarini.  

 

Merilo 2:  Navedite podatek datum vpisa pri registrskem organu (AJPES). 

 

Merilo 3:  Vlagatelj strokovno-organizacijskega delavca zaposluje oziroma ga bo zaposlil za 

polni delovni čas za delo v zvezi športnih društev. Strokovno-organizacijski delavec je 

lahko zaposlen kot fizična oseba (pogodba o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas).  

                       Vlagatelj priloži k razpisni dokumentaciji pogodbo oziroma dogovor o zaposlitvi 

strokovno-organizacijskega delavca.  

                       Vlagatelj v obrazec vpiše vrsto obstoječe oz. prihodnje zaposlitve strokovno-

organizacijskega delavca. 

 

Merilo 4: Opišite dolgoročni programa zveze športnih društev z vidika sodobne športne  

  organizacije ter ohranjanja blagovne znamke. V aplikacijo vpišite le povzetek 

programa, celoten dokument priložite kot prilogo. 

 

Merilo 5:  Opišite individualni program strokovno-organizacijskega delavca z vidika opravljanja  

poslovnih funkcij za društva včlanjena v zvezo športnih društev. V aplikacijo vpišite 

le povzetek programa, celoten dokument priložite kot prilogo. 

 

 

 

TOČKOVANJE: 

 

Merilo 1:  (0-30)  

Vse vloge bodo glede na število športnih društev razvrščene v rastočo lestvico od 

najmanjšega števila športnih društev do največjega števila športnih društev. Vloge bodo 

nato razdeljene v tri razrede. V 1. razred bodo razvrščene vloge vlagateljev, ki se bodo 

uvrstile med prvih 33% vlog in bodo prejele 10 točk. V 2. razred bodo razvrščene vloge 

vlagateljev, ki se bodo glede na število športnih društev uvrstile med 34% in 66% vlog 

in bodo prejele 20 točk. V 3. razred bodo razvrščene vloge vlagateljev, ki se bodo glede 

na število športnih društev uvrstile med 67% in 100% vlog in bodo prejele 30 točk.  

 

 

Merilo 2:  (0-10)  

Vse vloge bodo glede na število let delovanja razvrščene v rastočo lestvico od 

najmanjšega števila let delovanja do največjega števila let delovanja. Vloge bodo nato 

razdeljene v dva razreda. V 1. razred bodo razvrščene vloge vlagateljev, ki se bodo 

uvrstile med prvih 50% vlog in bodo prejele 5 točk. V 2. razred bodo razvrščene vloge 

vlagateljev, ki se bodo glede na število športnih društev uvrstile med 51% in 100% vlog 

in bodo prejele 10 točk.  

 

Merilo 3:  (0-10)  

Vse vloge bodo glede na čas delovnega razmerja ocenjene: 

- zaposlitev za nedoločen čas 10 točk,  

- zaposlitev za določen čas 0 točk.  

 

Merilo 4:  (0-30)  

 Razpisna komisija bo ocenila kakovost dolgoročnih programov organiziranosti in 

delovanja zveze športnih društev z 0-30 točk 

 



Merilo 5:  (0-20)  

Razpisna komisija bo ocenila kakovost individualnega programa dela strokovno-

organizacijskega delavca z 0-20 točk.  

 


