
 

UPORABNIŠKI VODIČ ZA APLIKACIJO MLADI ZA MLADE 

1. Vstop v spletno aplikacijo 
Dostop do spletne aplikacije Mladi za mlade se nahaja na naslednji povezavi: https://app.sport.si/ 

Uporabniško ime in geslo ste pridobili s strani administratorja, v kolikor ga še niste, pošljite vlogo na 

podpora@sport.si 

 

Po uspešnem vnosu uporabniškega imena in gesla vas e-šport postavi na seznam aplikacij do katerih 

imate dostop. 

 

Zgornja slika prikazuje dostop do spletne aplikacije Mladi za mlade. S klikom na povezavo Mladi za 

Mlade vstopite v spletno aplikacijo. 

Po vstopu v aplikacijo se vam v levem kotu izpišejo tri funkcionalnosti (glej sliko spodaj): 

 Vadbene skupine 

 Poročila o vadbah 

 Mesečna poročila 
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Za uspešen vnos in delo v aplikaciji vam svetujemo, da sledite spodnjim korakom. 

2. Vnos vadbenih skupin 
Vnos vadbene skupine se nahaja v funkcionalnosti VADBENE SKUPINE. 

 

S klikom na  funkcionalnost vadbene skupine vam aplikacija omogoči vnos in urejanje vadbenih skupin. 

Za vnos nove skupine kliknite na gumb DODAJ NOVO SKUPINO. Odpre se vam spodnja vnosna maska. 

 



 

 

Pri vnosu nove vadbene skupine morate izpolniti naslednja polja: 

 NAZIV SKUPINE (obvezno polje): Tu morate vnesti naziv iz katerega bo razvidno ali gre za 

mentorsko ali samostojno vadbeno skupino. Oblikujete lahko poljubno število skupin.  

 OPIS (neobvezno polje): Tu lahko dodatno opišete karakteristike skupine (dijaki, študenti, 

mešani deležniki, 1. letnik…). 

 LETO (obvezno polje): Tu morate vnesti zadnje aktivno šolsko leto tj. 2020/2021. 

S klikom na gumb SHRANI se vadbena skupina shrani v aplikacijo (glej sliko spodaj). 

 

3. Vnos deležnikov v vadbeno skupino 
Spodnja slika prikazuje seznam vnesenih vadbenih skupin. Z gumbom IŠČI dobite seznam vseh vaših 

vadbenih skupin. Z dvoklikom na izbrano vadbeno skupino lahko vnesete deležnike.  

 

 

 

Ko vstopite v izbrano vadbeno skupino, izberite zavihek »Seznam učencev v skupini«. Za vnos nove 

osebe kliknite na gumb DODAJ UČENCA (glej spodnjo sliko): 

 

 

 



 

 

Za vnos deležnika so potrebni naslednji podatki: 

 Ime (obvezno polje) 

 Priimek (obvezno polje) 

 Spol (obvezno polje) 

 Prijavljen od (obvezno polje): vnos datuma prijave deležnika na ta program, ki ga dokazujete s 

pristopno izjavo. 

 Prijavljen do (neobvezno polje): pomeni do kdaj je bil deležnik aktiven na projektu Mladi za 

mlade (predvidoma do konca šolskega/študijskega leta). 

Po vnosu obveznih polj se deležnika shrani s pomočjo gumba SHRANI SPREMEMBE (glej sliko spodaj). 

 

 

 

Brisanje ali urejanje deležnikov je možno dokler osebe niso povezane s prvo vneseno vadbo. Po tem 

brisanje ali urejanje ne bo možno, zato vas prosimo, da ste pri vnosu deležnikov natančni. V primeru 

dveh deležnikov z enakim imenom jim dodajte še številčno oznako, da bo program zaznal, da gre za 

dve različni osebi. 

Opomba: po vnosu prvega deležnika v izbrano skupino se vam le ta ne bo prikazal, dokler ne osvežite 

strani ali vnesete novo osebo. Število vseh udeležencev v skupine pa se vam prikaže pravilno (v polju 

SKUPAJ UDELEŽENCEV-slika zgoraj). 

4. Vnos in urejanje vadb 
Za vnos in urejanje posamezne vadbe kliknite na funkcionalnost POROČILA O VADBAH (glej spodnjo 

sliko). 

 

Za vnos posamezne vadbe kliknite na gumb DODAJ NOVO POROČILO (glej zgoraj).  

 

 



 

 

Odpre se vam vnosna maska (glej sliko spodaj). 

 

 

Za vnos vadbe je potrebno vpisati podatke o vadbi oz. izpolniti naslednja polja: 

 TIP VADBE (obvezno polje): tu je potrebno izbrati Mentorsko ali Samostojno vadbo. Ostali tipi 

vadbe so zaklenjeni. 

 DATUM VADBE (obvezno polje): vnos datuma izvedbe.  

 ČAS VADBE (obvezno polje): vnos ure izvedbe (izbor iz liste vrednosti). 

 ŠTEVILO MINUT (obvezno polje): vnos trajanja vadbe v minutah, brez decimalk, večkratnik 

števila 15. 

 PANOGA / VSEBINA (obvezno polje): izbor vsebin iz liste vrednosti . 

 KRATKA VSEBINA URE (obvezno polje): kratek opis vadbe v dogovorjeni obliki (uvodni del, 

glavni del, zaključni del, teoretične vsebine) 

 POSREDNO DELO (obvezno polje): kratek opis posrednega dela (priprava učne priprave, 

priprava učnega gradiva, priprava didaktičnih pripomočkov, priprava video vsebin, snemanje 

vadbe, prenos video vsebin v spletno okolje, način komuniciranja z deležniki in beleženje 

deležnikov, razna izobraževanja, seminarji). Posredno delo ne more biti zabeleženo 

samostojno ampak skupaj z opravljenim neposrednim delom.  

 



 

 

 

Po vnosu vseh polj kliknite na gumb NADALJUJ. Aplikacija vam odpre zavihek PRISOTNOST (glej sliko 

spodaj). 

 

Za vnos deležnikov za posamezno vadbo se najprej iz polja Vadbenih skupin izbere skupino ali deležnike 

iz vseh skupin. Na podlagi izbrane skupine se v levem stolpcu prikažejo vsi deležniki, ki so aktivni v tej 

skupini. Vsakega posameznika lahko dodamo v stolpec PRISOTNI, tako da dvokliknemo nanj ali pa 

prenesemo vse deležnike z gumbom PRENESI VSE (glej sliko zgoraj). 

Iz desnega stolpca PRISOTNI lahko deležnika odstranimo z dvoklikom. 

Na koncu celotno vadbo shranimo z gumbom SHRANI. 

Za urejanje že vnesene vadbe kliknemo dvakrat na izbrano vadbo iz seznama (glej spodnjo sliko).  

V kolikor želite izbrisati zapis o vadbi, lahko s klikom na izbrano vadbo, označite izbor (vrstica se obarva 

sivo) in nato z gumbom ODSTRANI IZBRANA POROČILA izbrišete izbrano poročilo o vadbi (glej sliko 

spodaj). 

 



 

 

 

5. Vnos in oddaja mesečnega poročila 
Po zaključku vnesenih vadb za tekoči mesec, kliknite na funkcionalnost MESEČNA POROČILA. Mesečno 

poročilo preteklega meseca je potrebno v aplikaciji oddati 3. delovni dan v tekočem mesecu.  

 

Za vnos mesečnega poročila kliknite na gumb DODAJ NOVO POROČILO (glej sliko zgoraj). Odpre se vam 

vnosna maska (glej sliko spodaj). 

 

Za vnos mesečnega poročila je potrebno vnesti naslednja polja: 

 LETO (obvezno polje): iz liste vrednosti izberete leto 2020/2021 

 MESEC (obvezno polje): iz liste vrednosti izberete tekoči mesec za katerega želite oddati 

mesečno poročilo. 

 ŠTEVILO MINUT (aplikacija sama sešteje vse minute neposrednega dela). Na podlagi tega 

podatka vam aplikacija dodeli še 3 enote posrednega dela in izračuna končno število 

opravljenih efektivnih ur, ki jih sofinancirata EU in RS. 

Opomba: po kliku na gumb KREIRAJ MESEČNO POROČILO vas aplikacija opozori, da za izbrani mesec 

ne bo več mogoče urejati (dodajati ali brisati) vadb (glej sliko spodaj). 



 

 

 

S klikom na gumb DA oddate mesečno poročilo za izbrani mesec. Po oddaji mesečnega poročila vas 

aplikacija obvesti, da lahko mesečno poročilo natisnete in ga posredujete mentorju/odgovorni osebi v 

pregled. 

 

Urejanje je zaklenjeno, kar pomeni da novih vadb za isti mesec ni več možno dodati, na kar vas opozori 

tudi aplikacija v kolikor želite dodati poročilo o vadbi za mesec, za katerega ste že kreirali mesečno 

poročilo. 

 

Spodnja slika prikazuje shranjeno mesečno poročilo. Poročilo lahko pregledate v formatu PDF s klikom 

na ikono .  

 

Iz zgornje slike je razvidno, da mesečno poročilo še ni potrjeno s strani skrbnika Zavoda za šport RS 

Planica (glej stolpec POTRJENO). 

Po pregledu s strani skrbnika, se v stolpcu POTRJENO prikaže DA (glej spodnjo sliko).  



 

 

 

To pomeni, da je vaše mesečno poročilo skrbnik na Zavodu za šport RS Planica pregledal in potrdil 

njegovo skladnost z oddanim letnim delovnim načrtom in urnikom. Po prejetju statusa POTRJENO-DA 

lahko PDF dokument natisnete ter ga podpisanega in ožigosanega pošljete (lahko skenirano po e-pošti 

na naslov marjana.spilek@sport.si ali mzm@sport.si) na Zavod za šport RS  Planica ter ga pripnete k e-

računu. 

6. Primer zahtevka in mesečnega poročila 
V kreiranem PDF dokumentu se nahajata mesečni zahtevek in mesečno poročilo.  

Prosimo vas, da na mesečnem zahtevku preverite pravilnost: 

 vseh kontaktnih podatkov, 

 število minut/ur opravljene samostojne vadbe, 

 število minut/ur opravljene mentorske vadbe, 

 število minut/ur opravljenega posrednega dela (za čas Covid-19 od 16.3.2020 se količina 

posrednega dela lahko poveča do trikratnika neposrednega dela, kar pomeni, da se za vsako 

enoto neposrednega dela prizna 3 enote posrednega dela).  

 količina opravljenih efektivnih ur (preverite tako da seštejete trajanje vseh mentorskih in 

samostojnih vadb ter trajanje posrednega dela ali pa seštejete količino mentorskih vadbi in 

samostojnih vadb ter vsoto pomnožite s štiri) 

 končni izračun vrednosti za izplačilo (preverite tako, da število efektivnih ur pomnožite z v novo 

vrednostjo SSE=14,82 EUR) 

 št. Pogodbe in navedba aneksa v kolikor je bil iz vaše strani podpisan.  

Prosimo vas, da v mesečnem poročilu preverite skladnost izpisa s poslanim urnikom in letnim delovnim 

načrtom, glede na: 

 tip vadb, 

 trajanje vadb, 

 vsebina vadb, 

 opis posrednega dela, zlasti ko gre za delo na daljavo. 

Kontrolno preverite ali se izpis skupnega števila realiziranih minut ujema z vašimi evidencami ter ali se 

ta seštevek ujema s seštevkom mentorskih in samostojnih vadb iz zahtevka (1.stran PDF dokumenta). 

Po novem vam podatka o unikatnih deležnikih ni potrebno pošiljati, saj jih lahko pridobimo iz baze. 

Prav tako število vseh vključitev.  
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Prav tako bo nekoliko manj dela z urejanjem za tisk. Prav tako boste k vsaki vadbi morali dodati vsaj 

enega deležnika, sicer vas ne bo spustilo naprej. Možnost za napako je tako bistveno zmanjšana. 

Opomba: Če ste v kreiranem zahtevku ali mesečnem poročilu opazili napake, vam lahko skrbnik 

projekta Mladi za mlade ODKLENE mesečno poročilo. Zahtevek za odklenitev mesečnega poročila 

pošljite na elektronski naslov marjana.spilek@sport.si ali mzm@sport.si.  

Primer zahtevka in mesečnega poročila za testnega strokovnega delavca in izmišljenega izvajalca: 
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