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POJASNILA MERIL IN TOČKOVANJE 

 

6.1.1. Delovanje športnih organizacij - delovanje občinske športne zveze 

 

6.1.2. Delovanje športnih organizacij - delovanje ostalih zvez društev 

 

 
 

POJASNILA: 

 
Merilo 1: DELOVANJE NA LOKALNI RAVNI 

 

- Zagotavljanje pomoči pri izpolnjevanju vlog na javni razpis izvajalcem LPŠ v preteklem 

letu. 

- Koordinacija zahtevnejših športno rekreativnih dejavnosti, ki neposredno vplivajo na 
povečanje deleža aktivnih prebivalcev MOM in za katere se zagotavlja stalno spremljanje 

učinkovitosti izvajanja in analiza učinkov. 

- Obseg in kakovost podpore, ki se izvaja za športna društva na področju izvajanja nekaterih 

poslovnih funkcij (podpora trženju, ravnanje s financami in računovodstvo, ravnanje s 
kadri, ravnanje s člani) v preteklem letu. 

 

Merilo 2:  ORGANIZIRANOST NA LOKALNI RAVNI 
 

- Izvedba delavnice / posveta uporabe spletne aplikacije Razpisi šport za potrebe javnega 

razpisa v preteklem letu. 

- Dolgoročni program organiziranosti in delovanja zveze športnih društev. 

- Tradicija vlagatelja - Število let delovanja izvajalca (AJPES). 

 
Merilo 3:  ŠTEVILO ČLANOV 

 

- Število izvajalcev LPŠ v preteklem letu (2021), ki jih združuje zveza športnih društev. 

 
 

TOČKOVANJE: 

 
Merilo 1:  (0-40, točke podmeril se seštevajo)  

Razpisna komisija bo ocenila: 

- vloge na podlagi opisa aktivnosti pri zagotavljanju pomoči pri izpolnjevanju vlog na javni 

razpis izvajalcem LPŠ v preteklem letu z 0-10 točk,  
- koordinacijo zahtevnejših športno rekreativnih dejavnosti, ki neposredno vplivajo na 

povečanje deleža aktivnih prebivalcev MOM in za katere se zagotavlja stalno spremljanje 

učinkovitosti izvajanja in analiza učinkov z 0-10 točk, 

- obseg in kakovost podpore, ki se izvaja za športna društva na področju izvajanja nekaterih 

poslovnih funkcij (podpora trženju, ravnanje s financami in računovodstvo, ravnanje s 
kadri, ravnanje s člani v preteklem letu z 0-20 točk. 

 

Merilo 2:  (0-30, točke podmeril se seštevajo)  
Razpisna komisija bo ocenila: 

             -     vloge na podlagi opisa izvedba delavnice/posveta uporabe spletne aplikacije Tendee za                

                    potrebe javnega razpisa LPŠ v preteklem letu z 0-10 točk, 

- kakovost dolgoročnih programov organiziranosti in delovanja zveze športnih društev z 0-
10 točk, 

- tradicijo vlagatelja z 0-10 točk - (1 leto = 1 točka). 
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Merilo 3:  (0-30)  
Vse vloge bodo glede na število članov ocenjene: 

- do 5 izvajalcev LPŠ v preteklem letu – 10 točk, 

- od 6 do 11 izvajalcev LPŠ v preteklem letu – 20 točk, 

- nad 12 izvajalcev LPŠ v preteklem letu – 30 točk.  

 
 

 

 


