
Letni program športa MOL 2014 

O8a - Trenerji (MPŠŠ in TŠI) 

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 ŠPORTA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV USMERJENIH V 

KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 

Razpisani programi: 
      

 

1.5. Program mestnih panožnih šol otrok, mladine in 

študentov usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

(MPŠŠ) 

      
 

1.6. Program trenerjev v športu invalidov (TŠI) 
 

Pojasnila meril in točkovanje 
 

OBRAZEC 8a 2014 Pojasnila meril in točkovanje.pdf  

 

 
 

Okvirna sredstva po programih za razpis 2014.pdf  

 

 

OSNOVNI PODATKI 

 

Opomba Vlagatelj mora za vsakega trenerja izpolniti ločeni obrazec. 

Naziv programa (ime in priimek 

trenerja): 

 

Ime in priimek trenerja:  

Naslov trenerja:  

Email trenerja:  

Telefon trenerja:  

Davčna številka trenerja:  

http://mol.df1.tendee.net/documents/mol/files/sport/razpis_2014_92QJAW5M/OBRAZEC_8a_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_8a_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


TRR trenerja:  

Banka trenerja:  

Športna panoga:  ∇ 

Starostne skupine, ki jih bo trener 

vodil: 
      

 

cicibani in cicibanke 

      
 

mlajši dečki in deklice 

      
 

starejši dečki in deklice 

      
 

kadeti in kadetinje 

      
 

mladinci in mladinke 

      
 

študenti in študentke 
 

Višina zaprošenih sredstev za 

program: 

0 

 

DOKAZILA IN PRILOGE 

 

POZOR! Datoteke, ki jih prilagate, morajo biti v PDF formatu.  
 

Največja velikost posamezne datoteke znaša 8MB. Datoteke 

skenirajte v 72 DPI s kvaliteto, primerno za splet in ne za 

tiskanje. 

V primeru večjih datotek jih lahko zaporedno naložite in 

bodo vidne v oknu. 

Odkljukaj!: 
      

 

Navodila sem prebral in jih razumem 
 

 

VLOGA TRENERJA 

 

Nova vloga oz. kandidatura 

trenerja: 
      

 

da 

      
 

ne 
 

 

PRILOGA 8.1 :: POGODBA O ZAPOSLITVI 

 

 Pogodba oziroma dogovor o zaposlitvi med vlagateljem in 

strokovnim delavcem. 

Priloge (pogodba): Naložite datoteke Prebrskaj 

Število datotek v polju Priloge 

(pogodba): 

 

 

PRILOGA 8.2 :: PREDNOSTNI VRSTNI RED 

 

 Prednostni vrstni red programov mestnih panožnih športnih 



šol, ki ga določi najvišji strokovni organ športne zveze. 

 Priloge in dokazila, kolikor jih zahteva besedilo razpisa, naložite v 

skenirani obliki. 

Priloge (prednostni vrstni red): Naložite datoteke Prebrskaj 

Število datotek v polju Priloge 

(prednostni vrstni red): 

 

 

PRILOGA 8.3 :: MNENJE NPZ 

 

 Mnenje najvišjega strokovnega organa nacionalne panožne 

športne zveze o izvajalcu in trenerju za program posamezne 

mestne panožne športne šole. 

Priloge (mnenje NPZ): Naložite datoteke Prebrskaj 

Število datotek v polju Priloge 

(mnenje NPZ): 

 

 

PRILOGA 8.4 :: PROGRAM NPZ 

 

 Dolgoročni program organiziranosti in delovanja mestnih 

panožnih športnih šol, ki ga je za posamezno športno panogo 

sprejel najvišji strokovni organ nacionalne panožne športne 

zveze (NPZ). 

Priloge (program NPZ): Naložite datoteke Prebrskaj 

Število datotek v polju Priloge 

(program NPZ): 

 

 

PRILOGA 8.5 :: INDIVIDUALNI ŠTIRILETNI PROGRAM 

 

 Individualni štiriletni program za posamezno mestno panožno 

športno šolo, namenjen izključno športni vzgoji otrok in 

mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v katerem 

so opredeljeni program dela, cilji, podatki o športnikih, 

vključenih v program, materialni in prostorski pogoji za 

izvajanje programa. 

Priloge (individualni program): Naložite datoteke Prebrskaj 

Število datotek v polju Priloge 

(individualni program): 

 

 

PRILOGA 8.6 :: DOKAZILO O IZOBRAZBI TRENERJA 

 

 Dokazilo o izobrazbi trenerja (diploma). 

Priloge (trener): Naložite datoteke Prebrskaj 



Število datotek v polju Priloge 

(trener): 

 

 

ŠTEVILO UDELEŽENCEV V VADBENIH SKUPINAH TRENERJA (ZA VSAKO SKUPINO 

POSEBEJ) 

 
 

VADBENA SKUPINA 1: 

 

Naziv skupine:  

Število vadečih v programih 

športne vzgoje otrok mladine in 

študentov usmerjenih v kakovostni 

in vrhunski šport: 

 

dodaj/odvzemi 

 

MERILO 1 :: USPEŠNOST VLAGATELJA 

 

Uspešnost vlagatelja programa po 

vrednotenju iz 30. člena pravilnika 
Vlagatelj ne izpolnjuje nič. 

 

MERILO 2 :: KAKOVOST PROGRAMA 

 

Povzetek individualnega programa 

in programa NPZ mestnih panožnih 

športnih šol oziroma programov 

športa invalidov za posamezno 

športno panogo: 

 

Priloge (plan dela): Naložite datoteke Prebrskaj 

Število datotek v polju Priloge 

(plan dela): 

 

 

MERILO 3 :: PREDNOSTNI RED PROGRAMOV 

 

Prednostni vrstni red programov 

mestnih panožnih športnih šol 

oziroma trenerjev v športu 

invalidov 

Vlagatelj ne izpolnjuje nič. 

 

MERILO 4 :: VRSTA DELOVNEGA RAZMERJA 

 



Vrsta delovnega razmerja 

trenerja: 
      

 

zaposlitev za nedoločen čas 

      
 

zaposlitev za določen čas 

      
 

zaposlitev kot s.p., zasebni športni delavec 
 

 

MERILO 5 :: PODROČJA IZVAJANJA PROGRAMOV 

 

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 8a 

POJASNILA MERIL IN TOČKOVANJE (MPŠŠ, TŠI) 

 

POJASNILA: 

 

A: če ste v letu 2013 že prejemali sredstva za stroške dela enega ali več trenerjev, pri vprašanju 

»nova vloga oziroma kandidatura trenerja« izberite: NE, nato sledite navodilom.  

 

B: če v letu 2013 niste prejemal sredstev za stroške dela enega ali več trenerjev, pri vprašanju 

»nova vloga oziroma kandidatura trenerja« izberite: DA, nato sledite navodilom. 

 

 

Merilo 1: Uspešnost izvajalca programa: 

                      Vlagatelj ne izpolnjuje nič. Vrednotenje po 30. členu pravilnika. 

 

Merilo 2: Kakovost programa: 

                      Vlagatelj zaprosi nacionalno panožno zvezo za dolgoročni program organiziranosti in ga 

priloži k razpisni dokumentaciji (dokazila in priloge).  

                      Vlagatelj priloži k razpisni dokumentaciji tudi štiriletni individualni program delovanja v 

programu mestnih panožnih športih šol v društvu za vsakega trenerja.  

                      Vlagatelj v obrazec napiše povzetek obeh programov (vadbena skupina, starostna 

kategorija, vsebina, cilji…). 

 

Merilo 3: Prednostni vrstni red: 

                      Vlagatelj ne izpolnjuje nič.  

                       Vrednosti se preračunajo glede na prednostni vrstni red vseh vlog vlagateljev. V kolikor 

bo prednostni vrstni red trenerjev medsebojno usklajen z izvajalci LPŠ za posamezno 

športno panogo, ga bo razpisna komisija upoštevala (prednostni vrstni red se priloži k 

dokazilom in prilogam)). V nasprotnem MOL zaprosi panožno športno zvezo za vrstni 

red na podlagi vseh prispelih vlog za program MPŠŠ. 

 

Merilo 4: Zaposlitev – vrsta delovnega razmerja: 

                      Vlagatelj trenerja zaposluje oziroma bo zaposlil trenerja za polni delovni čas za delo v 

klubu. Trener je lahko zaposlen kot fizična oseba (pogodba o zaposlitvi za določen ali 

nedoločen čas ali s statusom samostojnega podjetnika oziroma zasebnega športnega 

delavca, ki bo opravljal svoj edini poklic v Republiki Sloveniji.  



                      Vlagatelj priloži k razpisni dokumentaciji pogodbo oziroma dogovor o zaposlitvi 

trenerja.  

                      Vlagatelj v obrazec vpiše vrsto obstoječe oz. prihodnje zaposlitve trenerja. 

                       

Merilo 5:        Izvajanje programov:  

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

vrhunski šport v vseh naslednjih 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: (0-20) 

Izvajalec v prvi četrtini kakovosti 20 točk 

Izvajalec v drugi četrtini kakovosti 15 točk 

Izvajalec v tretji četrtini kakovosti 10 točk 

Izvajalec v četrti četrtini kakovosti 5 točk 

 

Merilo 2: (0-35) Osnova za točkovanje bo ocena kakovosti obeh programov (individualni in 

panožni).  

 

Merilo 3: (0-20) Vse vloge bodo glede na prednostni vrstni red razvrščene v štiri razrede. V 1. 

razred bodo razvrščene vloge vlagateljev, katerih programi mestnih panožnih športnih 

šol niso na prednostnem vrstnem redu in bodo prejele 0 točk. V 2. razred bodo 

razvrščene vloge vlagateljev, katerih programi mestnih panožnih športnih šol so na 

prednostnem vrstnem redu v zadnji (tretji) tretjini in bodo prejele 10 točk, 20 točk za 

drugo tretjino, 30 točk za prvo tretjino. 

 

Merilo 4: (0-15) Redna zaposlitev za nedoločen čas prinese 15 točk, redna zaposlitev za določen 

čas prinese 10 točk in druge oblike zaposlitve za opravljanje edinega poklica 

(samostojni podjetnik posameznik, zasebni športni delavec) prinese 5 točk. Preko tega 

razpisa sofinanciramo dejansko število ur, ki jih trener opravi v društvu (do polne 

kvote 40 ur). 

 

Merilo 5: (0-10) 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 = 5 točk, 

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

 

 


