
Letni program športa MOL 2014 

O8b - Mestni panožni športni centri (MPŠC) 

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 MESTNIH PANOŽNIH ŠPORTNIH CENTROV 

Razpisani programi: 
      

 

1.7. Programi mestnih panožnih športnih centrov (MPŠC) 
 

Pojasnila meril in točkovanje 
 

OBRAZEC 8b 2014 Pojasnila meril in točkovanje.pdf  

 

 
 

Okvirna sredstva po programih za razpis 2014.pdf  

 

 

OSNOVNI PODATKI 

 

Opomba Vlagatelj mora za vsakega strokovnega delavca izpolniti ločeni 

obrazec. 

Naziv programa (lahko samo ime 

in priimek strokovnega delavca): 

 

Ime in priimek strokovnega 

delavca: 

 

Naslov strokovnega delavca:  

Email strokovnega delavca:  

Telefon strokovnega delavca:  

Davčna številka strokovnega 

delavca: 

 

http://mol.df1.tendee.net/documents/mol/files/sport/razpis_2014_92QJAW5M/OBRAZEC_8b_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_8b_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 strokovnega delavca:  

Banka strokovnega delavca:  

Športna panoga:  

Starostne skupine: 
      

 

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 
 

 

PRILOGA 8B.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 8B.2 :: POIMENSKI SEZNAM ŠPORTNIKOV 

 

 Poimenski seznam športnikov, ki bodo vključeni v program 

(ime, priimek, letnica rojstva, športno društvo). 



Priloge (seznam športnikov): Naložite datoteke Prebrskaj 

Število datotek v polju Priloge 

(seznam športnikov): 

 

 

PRILOGA 8B.3 :: DOLGOROČNI PROGRAM DELA 

 

 Dolgoročni program dela. 

Priloge (dolgorocni program): Naložite datoteke Prebrskaj 

Število datotek v polju Priloge 

(dolgorocni program): 

 

 

PRILOGE 8B.4 :: REFERENCE IZVAJALCA 

 

 Reference vlagatelja 

Priloge (reference): Naložite datoteke Prebrskaj 

Število datotek v polju Priloge 

(reference): 

 

 

PRILOGA 8B.5 :: DOKAZILO O IZOBRAZBI STROKOVNEGA DELAVCA 

 

 Dokazilo o izobrazbi strokovnega delavca (diploma). 

Priloge (izobrazba): Naložite datoteke Prebrskaj 

Število datotek v polju Priloge 

(izobrazba): 

 

 

MERILO 1 :: OBSEG PROGRAMA - ŠTEVILO UDELEŽENCEV V PROGRAMU 

 

Število vseh udeležencev:  

Število športnikov s statusom 

perspektivnega, mednarodnega oz. 

svetovnega razreda: 

 

 

MERILO 2 :: PROGRAM DELA 

 

Povzetek dolgoročnega programa 

organiziranosti in delovanja 

mestnih panožnih športnih centrov 

za posamezno športno panogo: 

 

 

MERILO 3 :: VRSTA DELOVNEGA RAZMERJA 



 

Vrsta delovnega razmerja 

strokovnega delavca: 
      

 

zaposlitev za nedoločen čas 

      
 

zaposlitev za določen čas 

      
 

zaposlitev kot s.p., zasebni športni delavec 
 

 

MERILO 4 :: REFERENCE VLAGATELJA 

 

Reference vlagatelja:  

 

OBRAZEC 8b 

POJASNILA MERIL IN TOČKOVANJE (MPŠC) 

 

POJASNILA: 

 

Vlagatelji lahko v okviru vloge zaprosijo za sofinanciranje stroškov dela zaposlenih strokovnih 

delavcev v programih športne vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski 

šport prednostnih športnih panog, ki jih izvajajo športna društva, vključena v uradni tekmovalni sistem 

nacionalnih oziroma mednarodnih panožnih športnih zvez, na področju svetovanja, meritev, 

preventive ter drugih podpornih programov, potrebnih za izvajanje kakovostnejše vadbe perspektivnih 

športnikov. 

 

Merilo 1: Obseg programa (število perspektivnih športnikov): 

a) Vlagatelj vpiše skupno število otrok in mladine, ki bodo vključeni v program. 

b) Vlagatelj vpiše število športnikov, ki imajo najmanj status perspektivnega športnika 

(kategorizacija po OKS: perspektivni, mednarodni, svetovni razred) v ustrezni starostni 

kategoriji, in bodo vključeni v program. 

                      Vlagatelj priloži k razpisni dokumentaciji seznam otrok (ime, priimek, letnica rojstva, 

športno društvo). 

 

Merilo 2: Program dela: 

                      Vlagatelj priloži k razpisni dokumentaciji program dela v društvih na področju športne 

vzgoje otrok, mladine in študentov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

prednostnih športnih panog in so vključena v uradni tekmovalni sistem nacionalnih 

oziroma mednarodnih panožnih športnih zvez, na področju svetovanja, meritev, 

preventive ter drugih podpornih programov, potrebnih za izvajanje kakovostnejše vadbe 

perspektivnih športnikov. 

                      Vlagatelj v obrazec pri merilu napiše povzetek programa (opis izvedbe programa, cilji, 

vsebina…). 

 

Merilo 3: Zaposlitev (vrsta delovnega razmerja): 

                      Vlagatelj strokovnega delavca zaposluje oziroma bo zaposlil za polni delovni čas za delo 

pri vlagatelju. Strokovni delavec je lahko zaposlen (pogodba o zaposlitvi za določen ali 

nedoločen čas kot fizična oseba  ali kot samostojni podjetnik oziroma zasebni športni 

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

                      Vlagatelj priloži k razpisni dokumentaciji pogodbo oziroma dogovor o zaposlitvi 

strokovnega delavca.  

                       Vlagatelj v obrazec vpiše vrsto obstoječe oz. prihodnje zaposlitve strokovnega delavca. 



                       

Merilo 4:        Reference:                         

                       Vlagatelj vpiše reference o izvajanju programov oziroma reference strokovnega 

delavca, k razpisni dokumentaciji pa priloži potrdila oz. reference. 

 

 

 

TOČKOVANJE: 

 

Merilo 1: (0-50) Vse vloge bodo glede na število perspektivnih športnikov v programu razvrščene 

v tri razrede. V 1. razred bodo razvrščene vloge z najvišjim številom (67-100 % od 

najvišje vrednosti), ki bodo prejele 50 točk. V 2. razred bodo razvrščene vloge s 

številom od 34-66 % od najvišje vrednosti, ki bodo prejele 30 točk. V 3. razred bodo 

razvrščene vloge s številom od 0-33 % od najvišje vrednosti, ki bodo prejele 10 točk.  

 

Merilo 2: (0-20) Osnova za točkovanje bo ocena kakovosti programa.  

 

 

Merilo 3: (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 strokovni delavec opravi (do polne 

kvote 40 ur). 

 

 

Merilo 4: (0-15) Osnova za točkovanje bo ocena referenc programov oziroma strokovnega 

delavca. 

 


