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OBRAZEC A 

 

POJASNILA MERIL IN TOČKOVANJE  

 

2.1.1.1.2. Športne dejavnosti za predšolske otroke 

2.1.1.2.2. Športne dejavnosti za šoloobvezne otroke 

2.1.1.3.2. Športne dejavnosti za srednješolce (mladino) 

2.1.2.1. Športne dejavnosti za otroke in mladine s posebnimi potrebami 

2.1.3.1. Športne dejavnosti za študente 

2.1.5.1. Strokovno vodena vadba za starejše od 65 let 

4.1.1.1. Šport invalidov - Dejavnosti množičnega športa invalidov 

 

 

POJASNILA: 

 

Merilo 1: CENA ŠPORTNE DEJAVNOSTI 
                        

Podatke vpisujete za dejavnost za vadbeno skupino na obrazcu.  

 
Merilo 2: KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV (0-40): 

 

a) Izobrazba strokovnega delavca (10 točk): ustrezna izobrazba skladno z (48. členom 
ZŠpo-1), ki vodi/izvaja vadbo. 

 

b) Neprekinjeno vodenje mlajših starostnih kategorij v zadnjih 2 letih (5 točk) oz. 5 

letih (10 točk). 
 

c) Strokovno usposabljanje v zadnjih dveh letih (15 točk): redno strokovno 

usposabljanje na področju, kjer strokovni delavec opravlja dejavnosti vadbe. 
 

d) Status kategorizacije strokovnega delavca v preteklosti (5 točk): upošteva se 

kategorizacija, ki jo je strokovni delavec dosegel kot športnik. 

 
Merilo 3: ŠTEVILO VADEČIH  

 

Upošteva se  skupno število udeležencev v vadbeni skupini v tekočem letu (2022) glede 
na maksimalno možno število vadečih  razpisanih v posamezni dejavnosti.  

 

        

TOČKOVANJE: 

 

Merilo 1: (0-30):  

                        
Vse vloge bodo glede na višino zneska »Cena dejavnosti na udeleženca« razvrščene v 

tri razrede. V 1. razred bodo razvrščene vloge z najnižjimi cenami (0-33% od najvišje 

vrednosti), ki bodo prejele 30 točk. V 2. razred bodo razvrščene vloge s cenami (34-66 
% od najvišje vrednosti), ki bodo prejele 20 točk. V 3. razred bodo razvrščene vloge s 

cenami (67-100% od najvišje vrednosti), ki bodo prejele 10 točk.  

                                                   
 

Merilo 2: (0-40): 

 

a) Izobrazba strokovnega delavca – ustrezna izobrazba skladno z (48. členom ZŠpo-1), 
ki vodi/izvaja vadbo (10 točk) 

b) Neprekinjeno vodenje strokovnega delavca na dejavnosti pri vlagatelju več kot 2 leti 
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(5 točk) oz. več kot 5 let (10 točk). 

c) Strokovno usposabljanje v zadnjih dveh letih: redno strokovno usposabljanje na 
področju opravljanja dejavnosti vadbe (15 točk). 

d) Status kategorizacije strokovnega delavca v preteklosti: upošteva se kategorizacija, 

ki jo je strokovni delavec dosegel kot športnik (5 točk). 
 

 

Merilo 3: (0-30): 

 

2.1.1.1.2. Športne dejavnosti za predšolske otroke 

1 vadeči = 2 točki 
 

2.1.1.2.2. Športne dejavnosti za šoloobvezne otroke 

1 vadeči = 1,5 točke 

 

2.1.1.3.2. Športne dejavnosti za srednješolce (mladino) 

1 vadeči = 1,5 točke 

 

2.1.2.1. Športne dejavnosti za otroke in mladine s posebnimi potrebami 

1 vadeči = 3,75 točke 

 

2.1.3.1. Športne dejavnosti za študente 

1 vadeči = 1,5 točke 
 

2.1.5.1. Strokovno vodena vadba za starejše od 65 let 

1 vadeči = 2,5 točke 

 

4.1.1.1. Šport invalidov - Dejavnosti množičnega športa invalidov 

1 vadeči = 3 točke 

                                      

 


