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OBRAZEC H 

POJASNILA MERIL IN TOČKOVANJE  

 

3.3.1. Mestne panožne športne šole (MPŠŠ) 

 
 

POJASNILA IN TOČKOVANJE: 

 

Merilo 1:      KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV (0-50) 
 

a) Individualni progam strokovnega delavca (0-20): Vlagatelj priloži k razpisni dokumentaciji 

štiriletni individualni program delovanja za dejavnosti Mestnih panožnih športih šol v društvu.  
 

     Vlagatelj v obrazec napiše povzetek programa. Individualni program mora vsebovati naslednje 

podatke: vadbena skupina (ime in priimek športnikov), starostna kategorija, vsebina, cilji, 
prostorski in organizacijski pogoji.  

 

b) Število let delovanja na programu pri vlagatelju (0-5): Vpišite leto začetka izvajanja dejavnosti 

MPŠŠ ali NPŠŠ pri MIZŠ, v kolikor programov še niste izvajali (nova kandidatura) pa vpišite 0. 
 

c) Ustrezna usposobljenost (0-10): Komisija bo ocenila ustrezna usposobljenost na podlagi 

priloženih potrdil. 
 

d) Strokovno izpopolnjevanje v zadnjih dveh letih (0-10): strokovni delavec z rednim strokovnim 

usposabljanjem in izpopolnjevanjem s področja športne panoge v zadnjih dveh letih (štejeta se leti 

2020 in 2021) bo prejel 10 točk.  
 

e) Status kategorizacije strokovnega delavca v preteklosti (0-5): upošteva se kategorizacija, ki jo je 

strokovni delavec dosegel kot športnik (kategorizacija = 5 točk). 
 

 

Merilo 2:       ŠTEVILO ŠPORTNIKOV V MLADINSKI STAROSTNI KATEGORIJI (0-20) 
 

1. razred (76-100% od najvišje vrednosti) 20 točk 

2. razred (51-75% od najvišje vrednosti) 15 točk 

3. razred (26-50% od najvišje vrednosti) 10 točk 

4. razred (0-25% od najvišje vrednosti) 5 točk 

 

Vse vloge bodo glede na število športnikov v mladinski starostni kategoriji razvrščene v štiri 

razrede. Vloge vlagateljev bodo obravnavane ločeno za individualne in kolektivne panoge. 
 

Vlagatelj ne izpolnjuje nič. Komisija bo podatek pridobila iz baze članstva.  

  

 
Merilo 3:     USPEŠNOST VLAGATELJA ZNOTRAJ POSAMEZNE ŠPORTNE PANOGE - (0-30): 

       

1. prvi kakovostni razred - 1. liga 30 točk 

2. drugi kakovostni razred - 2. liga 10 točk 

3. tretji kakovostni razred - 3. liga in nižje 5 točk 

 

Vse vloge bodo glede na število prehodov športnikov iz mladinskih starostnih kategorij v 

kategorije mlajših članov oz. članov razvrščene v tri razrede.  
 

Vlagatelj ne izpolnjuje nič. Komisija bo podatek pridobila iz baze članstva. 


