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OBRAZEC O  

  

POJASNILA MERIL IN TOČKOVANJE  

  

6.1.3. Delovanje športnih društev  

  

  

A. POJASNILA IN TOČKOVANJE ZA DEJAVNOSTI IZVAJALCEV NA PODROČJU 

KAKOVOSTNEGA IN VRHUNSKEGA ŠPORTA:  

  

Merilo 1:   KONKURENČNOST ŠPORTNE PANOGE  (0-20)   

  
a) športna panoga na programu naslednjih letnih ali zimskih olimpijskih iger – 20 točk, 

b) športna panoga, ki jo priznava Mednarodni olimpijski komite – 10 točk, 
c) športna panoga, ki jo priznava SportAccord – 5 točk. 

 

 

Merilo 2:  NACIONALNI OZ. LOKALNI POMEN ŠPORTNE PANOGE    (0-30)   

  

- športne panoge 1. skupine – 30 točk, 

- športne panoge 2. skupine – 20 točk, 

- športne panoge 3. skupine – 15 točk, 

- športne panoge 4. skupine – 10 točk. 

 

  

Merilo 3:       ŠTEVILO ŠPORTNIKOV OZ. RAZŠIRJENOST ŠPORTNE PANOGE    (0-30)   

  

Vse vloge bodo glede na število vadečih (v vseh prijavljenih obrazcih)  razvrščene v tri razrede (rastočo 

lestvico od najmanjšega do največjega števila vadečih). V 1. razred bodo razvrščene  vloge, ki se bodo 

uvrstile med 1-33% od največjega števila vadečih in bodo prejele 10 točk. V 2. razred bodo razvrščene 

vloge, ki se bodo uvrstile med  34-66% vlog od največjega števila vadečih in bodo prejele 20 točk. V 3. 

razred bodo razvrščene vloge, ki se bodo uvrstile med 67-100% vlog od največjega števila vadečih in 

bodo prejele 30 točk.                                   

 

 

Merilo 4:       USPEŠNOST ŠPORTNE PANOGE    (0-20)   

 

Vse vloge bodo glede na število kategoriziranih športnikov (v vseh prijavljenih obrazcih)  razvrščene v 

tri razrede (rastočo lestvico od najmanjšega do največjega števila vadečih). V 1. razred bodo 

razvrščene  vloge, ki se bodo uvrstile med 1-33% od največjega števila vadečih in bodo prejele 10 

točk. V 2. razred bodo razvrščene vloge, ki se bodo uvrstile med  34-66% vlog od največjega števila 

vadečih in bodo prejele 15 točk. V 3. razred bodo razvrščene vloge, ki se bodo uvrstile med 67-100% 

vlog od največjega števila vadečih in bodo prejele 20 točk.                                   
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B. POJASNILA IN TOČKOVANJE ZA DEJAVNOSTI IZVAJALCEV NA PODROČJU 

ŠPORTNE REKREACIJE, PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE OZ. 

NA PODROČJU OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI:  

  

 

Merilo 1:   DELOVANJE NA LOKALNI RAVNI  (0-40)   

  

Razpisna komisija bo ocenila uspešnost vlagatelja na javnih razpisih  za LPŠ v MOM za leta 

2019, 2020 in 2021 (0 – 15 točk):  

- izvajalec LPŠ za leto 2019 – 5 točk,  

- izvajalec LPŠ za leto 2020 – 5 točk, 

- izvajalec LPŠ za leto 2021 – 5 točk. 

  

Razpisna komisija bo ocenila uspešnost vlagatelja na javnih razpisih za LPŠ v MOM za leto  

2022, ki se bo ovrednotilo glede na število ugodenih programov / dejavnosti (0 – 25 točk):  

- od 4 do 6 programov – 5 točk,  

- od 7 do 10 programov – 10 točk,  

- od 11 do 15 programov – 15 točk,  

- od 16 do 20 programov – 20 točk, 

- nad 20 programov – 25 točk.   

  

  

Merilo 2:   ORGANIZIRANOST NA LOKALNI RAVNI    (0-30)   

  

Razpisna komisija bo ocenila tradicijo vlagatelja glede na število let delovanja (0-30 točk):  

- od 2 do 6 let – 5 točk,  

- od 7 do 15 let – 10 točk,  

- od 16 do 30 let – 20 točk,  

- nad 30 let – 30 točk.  

  

  

Merilo 3:       ŠTEVILO ČLANOV    (0-30)   

  

Vse vloge bodo glede na število članov s plačano članarino v letu 2021 ocenjene (0 – 15 točk): 

- od 6 do 20 članov – 5 točk,  

- od 21 do 60 članov – 10 točk,  

- nad 60 članov – 15 točk.   

  

Vse vloge bodo glede na število članov, ki so aktualni registrirani športniki pri NPZ ocenjene (0 – 

15 točk):  

- od 6 do 19 športnikov – 5 točk; 

- od 20 do 44 športnikov – 10 točk;  

- nad 44 športnikov – 15 točk.  

  

  


