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OBRAZEC K 

 

A. POJASNILA MERIL IN TOČKOVANJE  

 

3.2.1. Velika mednarodna tekmovanja in prireditve 

 

3.2.2. Druga mednarodna tekmovanja in prireditve 

 

3.2.4. Športnik leta Maribora 2021 

 

8.1.1. Olimpijski festival evropske mladine 2023 

 

 

POJASNILA IN TOČKOVANJE: 

 
Merilo 1: MEDNARODNA OZIROMA LOKALNA ODMEVNOST (0-20): 

 neposredni prenos na nacionalni televiziji ali internetu = 20 točk, 

 neposredni prenos na lokalni televiziji ali internetu = 15 točk, 

 reportaža na televiziji ali tiskanih medijih = 10 točk,  

 socialni mediji = 5 točk.  

 

Merilo 2:        MNOŽIČNOST (0-20): 

šest in več držav udeleženk = 20 točk, 

                          do vključno pet držav udeleženk = 10 točk.

 

Merilo 3: RAVEN PRIREDITVE (0-20): 

                          svetovna in evropska prvenstva, svetovni in evropski pokali = 20 točk, 

                          občinska športno promocijska prireditev za podelitev priznanj = 20 točk, 

                          druga tekmovanja, ki štejejo za točkovanje mednarodnih zvez in so v njihovem  

                                  uradnem koledarju = 10 točk, 

                          druga mednarodna tekmovanja in prireditve = 5 točk. 

 
Merilo 4: USTREZNOST VSEBINE (0-40, točke podmeril se seštevajo): 

 športne panoge: 1. skupine = 20 točk; 2. skupine =10 točk,  

 izvajanje na javnih športnih površinah in športnih objektih v upravljanju 

koncesionarja = 15 točk,  

 zagotavljanje spremljevalnih aktivnosti = 5 točk  (spremljevalne aktivnosti, ki so v 

neposredni povezavi z dogodkom – izvedba izobraževalnega seminarja, delavnice 
ali posveta, promocija panoge, sejem športne opreme). 
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B. POJASNILA MERIL IN TOČKOVANJE  

 

3.2.3.1. Nastopi na evropskih klubskih ligaških tekmovanjih – liga prvakov 

3.2.3.2. Nastopi na drugih velikih ligaških tekmovanjih, na svetovnih pokalih in drugih velikih   

             mednarodnih tekmovanjih  

 

 

POJASNILA IN TOČKOVANJE: 

 
Merilo 1: MEDNARODNA OZIROMA LOKALNA ODMEVNOST (0-20): 

 neposredni prenos na nacionalni televiziji ali internetu = 20 točk 

 neposredni prenos na lokalni televiziji ali internetu = 15 točk 

 reportaža na televiziji ali tiskanih medijih = 10 točk   

 socialni mediji = 5 točk  

 

Merilo 2:        MNOŽIČNOST (0-20): 

šest in več držav udeleženk = 20 točk 

do vključno pet držav udeleženk = 10 točk 

 
Merilo 3: RAVEN PRIREDITVE (0-20): 

                          svetovni pokal, velika mednarodna tekmovanja in liga prvakov = 20 točk 

                          evropska klubska ligaška tekmovanja, druga velika mednarodna ligaška  

                                  tekmovanja = 10 točk 

 

Merilo 4: USTREZNOST VSEBINE (0-40): 

 športne panoge: 1. skupine = 40 točk; 2. skupine = 30 točk; 3. in 4. skupine = 15 
točk 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


