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Navodila za izpolnjevanje elektronske vloge-obrazcev za prijavo 

programa ZŽS 2017 – 2018 
 

Zbirni obrazec 
 

Zbirni obrazec vam posreduje oz. pove število doseženih točk pri vrednotenju vaše vloge.  

Pogoj za vrednotenje (obravnavo vloge) je, da so EXCELOVI OBRAZCI PRAVILNO IZPOLNJENI (nikjer 

ne javljajo nobene napake) in da so tudi na stiskanih obrazcih VSI POTREBNI PODPISI IN ŽIGI. Obrazcev ni 

dovoljeno odklepati ali posegati v njihove formule ali shranjevati v drugo verzijo Excela (izpolnjevanje na 

APPLE računalniku). Ostati morajo zaklenjeni. V kolikor bo razpisna komisija ugotovila, da so obrazci odklenjeni, 

bo vloga zavrnjena.  

Primer pravilno izpolnjenega obrazca, ki je rezultat pravilno izpolnjenih obrazcev 1 do 8: 

 

V spodnjem kotu vidite število doseženih točk te vloge oz. prijave, izračunano vrednost urne postavke izvedbe 

programa ZŽS 2017-2018 ter vrednost pogodbe o sofinanciranju, v kolikor bo program ZŽS 2017-2018 uspešen 

na izboru.  

To je vaša kontrolna tabela, saj tu lahko preverite ali ste prijavili program ZŽS 2017-2018 takšnega kot ga želite 

izvajati v obdobju od 1.9.2017 do 31.8.2018.  
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Obrazci sami preverjajo konsistentnost vnesenih podatkov, prav tako pa so polja, kamor se le ti vnašajo drugače 

obarvana od tistih, kamor se podatkov ne vnaša. OBRAZCI VAM NA KONCU IZPOLNJEVANJA NE 

SMEJO JAVLJATI NOBENIH NAPAK. 

Obrazec 1 
 

1. Kdo je prijavitelj programa ZŽS 2017-2018 in kdo strokovni delavec na ZŽS 2017-2018? 

Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj: 

 osnovna šola, 

 zavod, registriran za dejavnost v športu, 

 društvo v javnem interesu (nacionalna panožna športna zveza, športno društvo, športni klub idr.). 

S strokovnim delavcem, ki bo zaposlen pri prijavitelju oz. izvajalcu na programu Zdrav življenjski slog 2017-2018 

in bo izvajal vsebine, ki jih je prijavitelj prijavil s prijavo na razpis. 

2. Prijavitelj sklepa sporazum o sodelovanju z osnovno šolo- kaj je s tem mišljeno? 

V primeru, da je prijavitelj Zavod ali športno društvo, se na tem mestu vpiše, na katerih OŠ se bo program Zdrav 

življenjski slog 2017-2018 izvajal. 

V primeru, da je prijavitelj OŠ in se bo program odvijal tudi na kateri drugi matični OŠ, se tu vpiše tudi drugo ali 

druge matične OŠ. 

V primeru, da je prijavitelj OŠ in se bo program odvijal samo na njej oz. njenih podružnicah, polje pustite prazno. 

Če ste kot prijavitelj OŠ in boste izvajali samo na svoji OŠ, potem v obrazcu 1. ni potrebno navajati, da sklepate 

sporazum sami sabo. Sporazum sklepate z občino in društvi, ne pa sami s sabo. Posledično vam v obrazcu 3. ne 

navaja vaše OŠ dvakrat.  

3. Kaj, če sta matični OŠ v različnih občinah? 

V rubriko pod občino navedite obe občini, prav tako tudi obe odgovorni osebi. Obrazce tako podpišeta obe 

odgovorni osebi. 

4. V zvezi s prijavo na razpis z dne: 

Gre za datum objave javnega razpisa za izbor izvajalcev  programa Zdrav življenjski slog 2017-2018. 

5. V 3. točki : v primerjavi s čim dobim oz. se izračunava % delovne obveznosti na ZŽS 2017-2018?  

Točka 3. obrazec 1:  

% delovne obveznosti, za katerega boste zaposlili strokovnega delavca, na programu ZŽS 2017-2018. Poglejte 

tabelo v razpisni dokumentaciji-odstotek delovnega časa-število ur v programu ZŽS 2017-2018. Obrazci vam bodo 

sami preračunali delež zaposlitve oz. število ur delovne obveznosti na teden, glede na obseg oz. število ur 

prijavljenega programa Zdrav življenjski slog 2017-2018. 
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6. Pri točki 3. se pojavlja napaka. Kako naj jo odpravim? 

Napako odpravite tako, da število ur vadbe na zavihku 7 ali 8 popravite tako, da bo skupno število ur, ki jih 

načrtujete v programu ZŽS 2017-2018, ustrezalo deležu zaposlitve, ki jo načrtujete. Število ur prijavljenega 

programa ZŽS 2017-2018 ne sme presegati števila ur vadbe zapisanega v tabeli pri želenem deležu zaposlitve, za 

več kot eno uro oziroma mora biti popolnoma enako. 

Tabela 1: Odstotek delovnega časa, glede na obseg prijavljenega programa ZŽS 2017-2018. Tabela izhaja iz 

metodologije izračuna stroška na enoto dela oz. izvedbeno uro programa ZŽS 2015-2017 (zgornja meja 

prijavljenega in sofinanciranega programa ZŽS 2017-2018 je 723 ur v šolskem letu). 

Bodite pozorni tudi na tabelo, ki jo vidite na obrazcu 1.  
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ODSTOTEK 
DEL.ČASA 

 NETO URE  
 

ŠT. TEDNOV 
NA LETO 

ŠT. UR NA 
TEDEN 

ODSTOTEK 
DEL. ČASA 

ŠT. UR NA 
LETO 

URE DELA 
EFEKTIVNEGA 
(72)  

50% 723  52 20 50 1.044,00 723 

49% 709  52 19 47,5 991,8 687 

48% 694  52 18 45 939,6 651 

7% 680  52 17 42,5 887,4 615 

46% 665  52 16 40 835,2 579 

45% 651  52 15 37,5 783 543 

44% 637  52 14 35 730,8 506 

43% 622  52 13 32,5 678,6 470 

42% 608  52 12 30 626,4 434 

41% 593  52 11 27,5 574,2 398 

40% 579  52 10 25 522 362 

39% 564  52 9 22,5 469,8 326 

38% 550  52 8 20 417,6 289 

37% 535  52 7 17,5 365,4 253 

36% 521  52 6 15 313,2 217 

35% 506  52 5 12,5 261 181 

34% 492  52 4 10 208,8 145 

33% 477  52 3 7,5 156,6 109 

32% 463  52 2 5 104,4 72 

31% 448  52 1 2,5 52,2 36 

30% 434  52 0 0 0 0 

29% 420       

28% 405       

27% 391       

26% 376       

25% 362       

24% 347       

23% 333       

22% 318       

21% 304       

20% 289       

19% 275       

18% 260       

17% 246       

16% 231       

15% 217       

14% 203       

13% 188       

12% 174       

11% 159       

10% 145       

9% 130       

8% 116       

7% 101       

6% 87       

5% 72       

4% 58       

3% 43       

2% 29       

1% 14       

0% 0       
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7. Kaj narediti v primeru, če bi šola sodelovala z več kot desetimi društvi?  

Kot maksimum smo predvidevali 8 športnih društev, (na tem kriteriju prinaša tudi večje število društev enako 

točk).  

 

8. Kdo je vodja programa: odgovorna oseba prijavitelja ali strokovni delavec? 

Vodja programa je strokovni delavec, ki ga nadzira odgovorna oseba prijavitelja (ravnatelj, direktor, načelnik itd), 

pri kateri je strokovni delavec zaposlen za izvajanje vsebin programa ZŽS 2017-2018. 

Seveda se lahko dogovorite tudi drugače. Bo pa potrebno osebo, ki bo nadzirala realizacijo in izvajanje programa 

navesti v pogodbo o sofinanciranju izvajanja programa ZŽS 2017-2018. 

9. V primeru, da se bo program ZŽS 2017-2018 odvijal na več matičnih OŠ, katero število učencev 

napišemo pod točko 5. 

Seštejete vse učence iz vseh šol, na katerih bo program ZŽS 2017-2018 potekal in vsoto vpišite pod točko 5. 

Obrazec 2 
 

10. Kaj je mišljeno z deležem zaposlitve pod točko 1 na 2. obrazcu? 

 

 1. točko izpolnite, v kolikor je kandidat za strokovnega delavca že zaposlen. Upoštevajte samo delež 

zaposlitve, ki se ne nanaša na morebitno zaposlitev na programu Zdrav življenjski slog 2015-2017. 

 2. točko izpolnite, če je kandidat za strokovnega delavca brezposeln. 
 

 3. točko izpolnite, če je kandidat za strokovnega delavca že zaposlen, vendar samo za izvajanje 

vsebin za ZŽS. 

Primer: 

 zaposlen skupno 100% na OŠ, od tega za 50% oz. 20 ur tedensko za izvajanje vsebin ZŽS in 50% za izvajanje ŠVZ. 

Napišete samo 50%, ki se nanaša na ŠVZ.  
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11. Zaradi česa je pomembno izpolnjevanje tabele 1. v obrazcu 2? 

Delež zaposlitve vpliva na točkovanje: »Merila za izbor izvajalcev programa, kriterij 3« iz javnega razpisa.  

3. Zaposlitveni status 

strokovnega delavca 

 

15 %  brezposeln ali prva zaposlitev ali trenutna zaposlitev le za izvajanje vsebin ZŽS: 15 

točk 

 trenutna delovna obveznost (ne za izvajanje vsebin ZŽS) do 50 %: 7 točk 

 trenutna delovna obveznost (ne za izvajanje vsebin ZŽS) nad 50 % do 60 %: 5 točk 

 trenutna delovna obveznost (ne za izvajanje vsebin ZŽS) nad 60 % do 70 %: 3 točke 

 trenutna delovna obveznost (ne za izvajanje vsebin ZŽS)  nad 70 % do 80 %: 2 točki 

 trenutna delovna obveznost nad 80%: 0 točk 

do 15 točk 

Obrazec 3 
 

Obrazec 3 izpolnjujejo vsi prijavitelji, ne glede ali bodo izvajali program na eni ali več matičnih OŠ. 

 

• Če program izvajate samo na eni matični šoli, je potrebno napisati skupno število ur v zato pripravljeno 

okence. 

• Če program izvajate na več matičnih OŠ, se mora število izvedenih ur na vseh matičnih OŠ ujemati s 

skupnim številom ur prijavljenega programa, ki izhaja iz Obrazca 1.  

  

To število ur predstavlja skupno število ur oz. enot vadbe (REDNE, SOBOTNE in POČITNIŠKE vadbe) in je 

pomembno za izračun deleža zaposlitve strokovnega delavca na programu ZŽS 2017-2018.  

 

Podružnične OŠ spadajo pod matične in se jih tu ne navaja, saj vam obrazci sami navedejo matične OŠ, ki ste jih 

napisali na Obrazec 1- sporazum o sodelovanju v programu ZŽS 2017-2018. 

 

Obrazci sami preverjajo konsistentnost vnesenih podatkov, prav tako pa so polja, kamor se le ti vnašajo drugače 

obarvana od tistih, kamor se podatkov ne vnaša. Obrazci vam na koncu izpolnjevanja ne smejo javljati nobenih 

napak. 

Obrazec 4 (oblikovanje vadbenih skupin za izvajanje vadbe v programu ZŽS 2017-2018, v času redne 

vadbe od ponedeljka do petka v dneh pouka, po urniku ZŽS) 

Obrazložitev tabele: 

 Stolpci predstavljajo poimenovanje posamezne vadbene skupine; A,B,C…(tekom izvajanja jih seveda lahko 

imenujete drugače). 

 

 Vrstice predstavljajo sestavo posamezne vadbene skupine:  

 iz posameznega razreda (1. razred, 2. razred, 3. razred itd.) 

 možnosti združevanja  

 2. zaporednih razredov (združevanje 1. in 2. razreda, združevanje 2. in 3. razreda, 

združevanje 3. in 4. razreda, itd.) 
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 3. zaporednih razredov  (združevanje 1.,2. in 3. razreda, združevanje 4.,5. in 6. razreda, 

združevanje 7.,8. in 9. razreda, itd.). Združevanje 3. zaporednih razredov je mogoče samo 

v primeru, če je na OŠ, na kateri boste izvajali program ZŽS 2017-2018, vpisanih 

manj kot 90 učencev. Izjemoma pa se lahko v eno skupino za redno vadbo združi vse 

tri zaporedne starostne letnike tretje triade. 

V ustrezno okence vpišete število vpisanih učencev v posamezno vadbeno skupino (spodnji normativ za 

oblikovanje vadbene skupine je 15 učencev). Iz okenca, v katerega ste vpisali število vpisanih učencev v vadbeno 

skupino izhaja tudi naziv oz. poimenovanje vadbene skupine, ki jo boste vnesli v urnik ZŽS 2017-2018, obrazec 

6. 

Primer: 

 1A,1B, 23A, 34A, 5A, 56A…..v primeru, da imate dovolj učencev za oblikovanje dveh vadbenih skupini iz npr. 

1 razredov je druga skupina 1B … glej primer spodaj. 

 

 

Tabela vam sama sešteva število vključenih učencev v vadbene skupine in izračunava % vključenih učencev v 

program ZŽS 2017-2018, glede na število vseh vpisanih na OŠ (podatek ste vnesli v 5. točko 1. obrazca). 

Pomembno zaradi: »Merila za izbor izvajalcev programa, kriterij 2« iz javnega razpisa. 

2. Vključenost učencev v 

program: 

predviden odstotek  vključenih 

otrok 

(število vključenih otrok * 100 / 

število vpisanih otrok v šolo) 

25 % 25 % otrok in več je 25 točk. Pri manj kot 25 % vključenih 

je število točk enako % vključenih otrok. 

do 25 

 

Tabela v obrazcu 4 vam posreduje tudi minimalno in maksimalno število ur vadbe, ki jo lahko ima razred, ki tvori 

vadbeno skupino. To število ur je potrebno vnesti v tabelo v obrazcu 6 - urnik ZŽS 2017-2018. 
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Obrazec 4a in obrazec 4b (druga matična OŠ ali podružnica, na kateri boste tudi izvajali program 

ZŽS 2015-2017) 

12. Izpolnjevanje tabele za drugo matično OŠ ali podružnico na kateri boste tudi izvajali program ZŽS 

2017-2018. 

V kolikor izpolnjujete tudi tabelo v obrazcu 4a in 4b, potem vnašajte podatke v stolpce in vrstice, ki jih še niste 

zapolnili v tabeli v obrazcu 4.  

Primer: 

 Če že imate zasedeno polje 1A v tabeli iz 4. obrazca, potem v tej tabeli vnesite vadbeno skupino na matični šoli ali 

na podružnici pod 1B. V nasprotnem primeru boste imeli težave s postavljanjem urnika ZŽS 2017-2018, saj vam 

bo tabela (obrazec 6) vadbeni skupini štela kot eno samo in vam javljala napako. 

 

13. Ali moram podružnične šole navesti v obrazcu?  

Podružnično šolo morate navesti v obrazcu 4a ali 4b. 

14. Kaj, če bomo vključili več podružnic kot pa je obrazcev (4a, 4b)? 

Vse podružnice vpišite v obrazec 4a, ali 4b v vrstico pod prijaviteljem programa (sivo obarvano polje - nazivi 

podružničnih OŠ). 

Vadbene skupine za navedene podružnične OŠ pa predvidevajte za vsako podružnično OŠ posebej, tako kot jih 

boste oblikovali na OŠ.  

Primer: 

 podružnica 1. 1B, 23B, 45B… 

 podružnica 2. 1C, 123 C, 56C…. 

Postopek je enak kot bi vpisovali vadbene skupine za vsako matično OŠ posebej, v svoj obrazec oz. tabelo. V tem 

primeru pač vpisujete vadbene skupine iz vseh podružničnih OŠ v en sam obrazec, kot da je to ena sama velika 

OŠ. Posamezne podružnične OŠ pa ste navedli v vrstico (nazivi podružničnih OŠ) v zgornjem delu obrazca. 
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15. Vadba v programu ZŽS 2017-2018 naj bi se izvajala tudi na podružnicah. Ali mora biti to v obrazcu 1 

napisano v rubriko sodelovanje s šolami? Ali je dovolj, če je omenjena le matična šola? 

Podružnice ni potrebno vpisovati v rubriko sodelovanje s šolami, saj spadajo pod matično OŠ. 

Prosimo, da izpolnite tudi obrazec 4a, da je jasno, da se program izvaja na več lokacijah. Pod izrazom sodelovanje 

z OŠ je mišljeno, da se program odvija tudi na drugi matični OŠ. 

Obrazec 4-OŠPP in obrazec 4-OŠPPa 

 

 Izpolnjujete le v primeru, da ste kot prijavitelj OŠ s prilagojenim programom ali, da boste izvajali program 

na OŠ s prilagojenim programom. 

Pri izpolnjevanju tabele v obrazcu 4-OŠPP upoštevajte navodila iz obrazca 4. 

Obrazec 5  
(športne panoge, ki se bodo izvajale v času redne vadbe od ponedeljka do petka v dneh pouka, oz. izvajanje po 

urniku programa ZŽS 2017-2018) 

V tabelo vnašate panoge, ki jih boste izvajali v posamezni vadbeni skupini oz. v razredu, ki vadbeno skupino 

sestavlja. 

16. Kako v obrazcu navedemo športe, če imamo združene razrede v vadbene skupine, npr: 1., 2. in 3.,4. in 

5.,6. in 7.,8. ter 9. razred posebej. Kako to zavedem? 

Športe navajate pod vse razrede, ki so vključeni v posamezno redno vadbeno skupino. Povsem možno namreč je, 

da boste imeli redne vadbene skupine oblikovane nekoliko drugače, kot pa to predvidevate v sami prijavi programa 

ZŽS 2017-2018.  

Tabele izpolnjujete glede na to, katere športe boste namenili učencem posameznega razreda vključenim v program 

ZŽS 2017-2018, ne glede na to kako so oblikovane posamezne redne vadbene skupine.  

17. Ker ne predvidevamo predstavitve urbanih športov v času izvajanja redne vadbe (od ponedeljka do 

petka v dneh pouka), temveč v času sobot in počitnic-pouka prostih dni, se tukaj v obrazcih pojavi 

napaka: »V tabeli niste predvideli predstavitve urbanih športov. Vpišite številko urbanih športov«, kako 

naj to popravim? 

V vrstico pod tabelo najprej navedite urbani šport ali športe (BMX, rolanje, rolkanje), ki ga boste izvajali. Nato v 

samo tabelo navedite število 61 za toliko ur, kolikor jih boste namenili vsebinam urbani športi.  

18. Ali mora biti predstavitev urbanih športov izvedena v času redne vadbe? 

Izvedba predstavitev urbanih športov mora biti predvidena med rednimi urami, da imajo vsi vključeni učenci v 

programu možnost seznanjanja z urbanimi športi. Seveda lahko njihovo izvajanje predvidevate tudi v času sobotne 

in počitniške vadbe. 
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19. V primeru, da vpišemo št. 61 kot je označeno za urbane športe, se opozorilo spremeni, češ da nismo 

vpisali številke urbanega športa.  

Najprej vnesite urbane športe, ki jih boste izvedli nato pa še številko 61.  

20. Kaj je urbani šport? 

Rolanje, rolkanje, BMX…. 

21. Ali v obrazcu, v katerem je vadba navedena po tednih, izpustim tedne, za katere so predvidene počitnice 

in jih vpišem v obrazec št. 9. 

Da. 

22. Ali mora biti  tabela v obrazcu 5. zapolnjena z urami od 1. tedna do npr. 13  tedna in za vse razrede z 

različnimi športi, ali je lahko kaj tudi praznega. 

V obrazcu 5 izpolnite le tiste tedne, v katerih predvidevate, da boste program izvajali. Za prvi teden v programu 

se šteje 1. teden v mesecu septembru. V praksi se ne prične z izvajanjem programa pred 15. septembrom, saj je 

potrebno najprej postaviti vadbene skupine in jih umestiti na urnik ZŽS.  

Tedne sobotne vadbe označite v obrazcu 7, tedne vadbe med počitnicami pa v obrazcu 8. 

23. Kako to, da je v obrazcu 5. za 6. razred namenjenih 3 ure tedensko, če pa že imajo po programu 3 ure 

športen vzgoje na teden. Torej, bi morali imeti samo 2 dodatni uri v okviru tega projekta. 

V kolikor imajo 6 razredi svojo skupino potem imajo dodatno samo 2 uri. V kolikor jih združite s 7. razredi, ki 

imajo v rednem pouku le 2 uri, jim lahko omogočite 3 dodatne ure. 

 

Obrazec 6 (urnik izvajanja programa ZŽS 2017-2018) 

Obrazložitev tabele (urnik ZŽS): 

 Stolpci predstavljajo razred, ki tvori posamezno vadbeno skupino, ki ste jo vnesli v katerega koli od obrazcev 

4.,4a. ali 4b.  

 Vrstice predstavljajo uro po urniku ZŽS.  

Izpolnjevanje tabele: 

V ustrezno okence vpišete naziv oz. poimenovanje posamezne vadbene skupine, ki izhaja obrazcev 4.,4a. ali 4b. 

Pri kombiniranih vadbenih skupinah vpisujete v stolpec, ki ustreza nižjemu razredu, ki tvori skupino. 

 

Primer: 

 Vadbena skupina, ki jo tvori 1. razred: iz obrazca 4 izhaja imenovanje »1 A«. V obrazcu 6 to skupino vnesete pod ustrezen 

dan v stolpec 1 in v vrstico, ki predstavlja ustrezno uro, naziv skupine je enak: »1 A«. 
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 Kombinirana vadbena skupina: tvori jo 3. in 4 razred. Iz 4. obrazca izhaja imenovanje »3.4 A«. V 6. obrazcu vnesete pod 

ustrezen dan v stolpec 3 in v vrstico, ki predstavlja ustrezno uro, naziv skupine »3.4 A«. 

 

 

24. Kako oz. kam vpisujemo podatke za vadbene skupine iz podružnic, glede izvajanja redne vadbe (urnik 

ZŽS)? Ali vpisujemo podatke za podružnice v skupni obrazec 6? 

Podružnice oz. vadbene skupine na podružničnih OŠ vnesete v skupni obrazec 6. V ta obrazec se namreč vnaša 

urnik izvajanja programa ZŽS 2017-2018, v katerega pa je potrebno vnesti vse vadbene skupine, ki ste jih 

oblikovali v katerem koli od obrazcev 4.,4a. ali 4b. 

Skupine na podružnicah označite z drugo oznako, kot skupine na matični šoli. Npr: skupina na matični šoli za 1. 

razred je 1A, skupina na podružnični šoli za 1. razred je 1B. Vsebina pa je verjetno za 1. razrede enaka tako na 

podružnični šoli, kot na matični šoli. 

25. Katero število tednov vadbe je priporočljivo predvidevati? 

Priporočamo, da predvidevate do 35 tednov redne vadbe v programu ZŽS 2017-2018, preostale ure do želenega 

obsega ur programa ZŽS 2017-2018 pa v času sobotne in počitniške vadbe (vadbe v pouka prostih dneh). V kolikor 

boste imeli več vadbenih skupin boste realizirali več vadbe v času pouka (po urniku ZŽS 2017-2018) in manj v 

času sobotne in počitniške vadbe. Seveda pa se vam lahko zgodi tudi obraten scenarij. 

 

26. Obrazec 6 mi neprestano javlja napake pri vnašanju vadbenih skupin v urnik ZŽS 2017-2018. 

Pri izpolnjevanju urnika ZŽS 2017-2018 v obrazcu 6, najprej vnesite vse predvidene vadbene skupine iz obrazcev 

4,4a ali 4b in šele nato kontrolirajte napake, ki vam jih bo program EXCEL zaznal.  

Ob oddaji vloge na obrazcu seveda ne sme biti izpisanih nobenih napak. 
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27. Kaj če bo urnik dejanskega izvajanja drugačen od predvidenega? 

 

Zavedamo se, da je na OŠ nemogoče predvideti natančen urnik vadbe v programu ZŽS že sedaj, in da lahko pride 

do odstopanj med predvidenim in dejanskim izvajanjem. Vpišite predviden urnik vadbe v programu ZŽS, kasneje 

pred začetkom izvajanja pa boste posredovali aktualen urnik ZŽS, po katerem se bo izvajala vadba v programu 

ZŽS. 

Pomembno je, da iz obrazca 6 razberete, da mora imeti vsak vključen učenec omogočeno vadbo v programu ZŽS 

2017-2018 vsaj 2X tedensko oz. skupno 5X tedensko (ŠVZ in ZŽS). 

Obrazec 6 OŠPP 
 

 Obrazec 6 OŠPP izpolnjujete le v primeru da ste izpolnjevali Obrazec 4-OŠPP in Obrazec 4-OŠPPa. 

 

Obrazec 7 in obrazec 8 
 

28. Zakaj ne moremo izbrati tudi konkretne skupine oz. razreda, kateremu je namenjena sobotna ali 

počitniška aktivnost? 

V času pouka prostih dni ne veljajo omejitve pri oblikovanju vadbenih skupin (glede združevanja 

zaporednih razredov), kar pomeni, da lahko povabite vse učence, ki jih imate vpisane v vaše vadbene 

skupine programa ZŽS 2017-2018. 

V obrazcih 7 in 8 predvidite samo vsebino oz. panoge za konkretni dan (soboto ali dan med počitnicami) in število 

predvidenih ur na konkretni dan. 

 Primer izpolnjenega obrazca 7 - sobotna vadba po panogah in predvidenem številu ur. 
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 Primer izpolnjenega obrazca 8 - počitniška vadba po panogah in predvidenem številu ur. 

 

 

29. Če so npr. 9 teden počitnice in ta teden ne bomo izvajali ničesar v okviru tega projekta, ali polje pustim 

prazno? 

Da. 

 

30. Ali prestavitev urbanih športov, korektivne vsebine in teoretične vsebine štejejo kot športne panoge? 

To je pomembno zaradi števila športnih panog, ki jih bomo vključili v program in posledično 

pričakovanega števila točk dobljenih pri ocenjevanju vloge. 

Te panoge ne štejejo k številu športnih panog. Lahko pa to najenostavneje preverite tako, da vnesete v obrazec 6 

športne panoge in nato v zbirnem obrazcu preverite koliko različnih panog imate navedenih v programu. 

31. Na šoli imamo t.i. tabore v naravi, kjer se v posameznih razredih (od 3. navzgor) odpravimo na 2-3 

dnevno dejavnost v naravi (pohodništvo, plezanje, smučanje, itd.). Zanima nas, kako v obrazec 8 

vnesem takšno strjeno obliko izvajanja športnih dejavnosti, ki jih po mojem mnenju lahko vključimo v 

projekt Zdravega življenjskega sloga? 

Vsebino lahko vnesete v obrazce, ki so namenjeni sobotnim oz. počitniškim aktivnostim (obrazec 7 in 8). Vendar 

vas moramo opozoriti, da mora biti v takšnem primeru tabor za otroke povsem brezplačen! 

32. Ali v obrazec številka 7 aktivnosti ob sobotah, lahko vnesemo poljubne športe in ne vsako soboto. Torej 

le nekaj športov ( npr. planinstvo, plezalna stena, sankanje...) ali mora biti zapolnjen za vsako soboto 

za vsak teden. 

Izpolnite le tiste sobote, v katerih boste izvedli določeno športno aktivnost. 
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Ostala vprašanja v zvezi z razpisnimi obrazci  
 

33. Zanima me ali je potrebno za prijavo izpolniti le obrazce, ki jih najdemo na vaši spletni strani ali mora 

vloga vsebovati tudi pisno obrazložitev celotnega programa?  

Za prijavo izpolnite predvidene razpisne obrazce ZŽS 2017-2018. Kaj je še potrebno priložiti prijavi si preberite 

v razpisu. V kolikor vloga nima obveznih prilog je nepopolna in bo zavržena. 

34. Zanima me ali je potrebno k obrazcem in dokazilom priložiti tudi letno učno pripravo? 

Letno učno pripravo ni potrebno priložiti prijavi na razpis. LDN boste pripravili v primeru, da boste izbrani na 

razpisu. 

35. V zvezi z razpisom Zdrav življenjski slog 2017-2018 me zanima, kako se izpolnijo obrazci v primeru, da 

prijavitelj prijavlja več strokovnih sodelavcev, ki bodo delovali vsak na svoji šoli (ali dveh)? 

Vsakega strokovnega delavca morate prijaviti s svojo vlogo oz. s svojimi obrazci. 

36. Ali mora vloga vsebovati tudi vsebinski program ali samo zahtevke iz alinej na strani 7 razpisne 

dokumentacije? 

Samo dokumentacijo, ki je zahtevana v razpisu. 

37. Ali mora elektronska oblika (na CD ali DVD) vsebovati podpise? 

Elektronska oblika mora biti izpolnjena in shranjena v Excelu. Podpisi in žigi bodo na sprintanih obrazcih.  

38. Ali je potrebno imeti tudi posebej podpisana pisma o nameri z društvi ali so dovolj podpisi z le - temi? 

Dovolj so le razpisni obrazci. 

39. Ali moramo poslati izpisane tudi obrazce, ki za prijavitelja niso aktualni (OŠPP, obrazci za podružnične 

šole,…)? 

Obrazcev, ki za prijavitelja niso aktualni, ni potrebno izpolnjevati in pošiljati. 

40. Kaj če bodo Excelovi obrazci (vloga) odklenjeni? 

V takem primeru bo vloga zavrnjena. Obrazcev ni dovoljeno odklepati ali posegati v njihove formule ali 

shranjevati v drugo verzijo Excela (pazite pri izpolnjevanju na APPLE računalniku). 

 

Obrazci sami preverjajo konsistentnost vnesenih podatkov, prav tako pa so polja, kamor se le ti 

vnašajo drugače obarvana od tistih, kamor se podatkov ne vnaša.  

OBRAZCI VAM NA KONCU IZPOLNJEVANJA NE SMEJO JAVLJATI NOBENIH NAPAK. 


