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Izhodišča za pripravo programa 
Obrazci morajo biti izpolnjeni pisni obliki. Priloženi pa morajo biti tudi v digitalni obliki na DVD-

ju, CD-ju ali USB ključku.  

Vloga mora vsebovati program, ki upošteva naslednja programska izhodišča:  

 Program mora biti pripravljen v obsegu do 723 ur vadbe na šolsko leto na posameznega 

strokovnega delavca, pri čemer je glavno vodilo, da otroku zagotovimo vsak dan vsaj uro 

vodene športne vadbe. 

 Program je namenjen otrokom, ki niso vključeni v programe usmerjene v kakovostni in 

vrhunski šport. 

 Program naj se odvija v času pouka (redna vadba) in v času pouka prostih dni (sobotna in 

počitniška vadba). 

 Stroški izvedbe programa se lahko sofinancirajo izključno samo iz sredstev, ki jih izvajalec 

prejme v programu na podlagi mesečno izstavljenih zahtevkov.  

 Vadba mora biti za vse vključene učence brezplačna. 

 Programske usmeritve: 

Osnova za pripravo vsebin (letne priprave) je učni načrt za športno vzgojo: 

 Vsebuje program za čim širši razvoj gibalnega potenciala otrok. 

 Podrobna predstavitev vsaj 12 športnih panog, ki se odvijajo v dvorani, zunanjih 

športnih površinah ali v naravnem okolju.  

 Predstavitev urbanih športov. 

 Seznanjanje s teoretičnimi vsebinami o zdravi prehrani in pomenu zdravega načina 

življenja (minimalno 2 uri letno na razred). 

 Podrobna predstavitev vsaj treh (3) športnih panog iz športnega okoliša šole. 

(Omogoči se predstavitev športnih panog, ki delujejo v športnem okolišu, v 

katerem se šola nahaja in sicer na način, da posamezne panoge izvedejo primer 

enomesečne vadbe in s tem podrobneje predstavijo način vadbe in dogajanje 

znotraj športnih društev).  

 Vsebuje program, v katerem je poudarjeno ukvarjanje s športom zaradi 

zdravstvenih razlogov (odprava napak v drži, ohranjanje primerne telesne teže, 

ipd.). 

 Izpeljava programa s športno vsebino v času pouka prostih dni. 

 Organizacija aktivnega preživljanja prostega časa v lokalnem okolju (npr.: 

organizacija pohodniškega, kolesarskega, plavalnega, zimskega, jesenskega, 

poletnega, spomladanskega dneva ali vikenda s športno vsebino). 

 Organizacija športnih prireditev, za individualne športne  panoge, ekipne športne 

panoge in množične športne prireditve. 

Čas izvedbe programa (predloži se predvideni urnik vadbe) 

 Program se izvaja po pouku od ponedeljka do petka najmanj 2 uri na teden na otroka (blok 

ura se šteje kot ena ura na otroka). 
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 Pri vadbi – športni oddelki - v času nadstandardne ponudbe (nad predvidenim obsegom ur, 

določenih z letnim delovnim načrtom). 

 V času razpisanih šolskih športnih tekmovanj in prireditev programa Šolska športna 

tekmovanja.  

 Vadbe v času pouka prostih dni – praviloma vadba v lokalnem okolju. 

 Ob nedeljah in praznikih naj se program praviloma ne bi izvajal. 

Kraj izvedbe programa 

 V šolski telovadnici in drugih šolskih športnih površinah. 

 V javno dostopnih športnih objektih. 

 V naravnem okolju. 

Normativi za oblikovanje skupin morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo na športnem in 

vzgojno izobraževalnem področju. 

 Skupina za redno vadbo se oblikuje, če je vanjo vključenih najmanj 15 učencev. 

 Druga skupina za redno vadbo se lahko izjemoma oblikuje, če je v prvi in drugi skupini 

redno vključenih vsaj 28 ali več učencev, vendar mora imeti ena od njiju najmanj 13 

vključenih učencev.  

 Tekom izvajanja programa se lahko, v posameznem primeru, na predlog izvajalca dovoli 

izjema od številčnega normativa. 

 V skupino za redno vadbo je možno združevati le učence iz največ dveh zaporednih 

starostnih letnikov (izjemoma pa se lahko v eno skupino za redno vadbo združi vse tri 

zaporedne starostne letnike tretje triade). Pri šolah z manj kot 90 vpisanimi učenci na OŠ, 

pa je možno v skupino za redno vadbo združevati učence iz treh zaporednih starostnih 

letnikov. Ta omejitev ne velja pri oblikovanju vsakokratne vadbene skupine za sobotno ali 

počitniško vadbo. 

 Tekom izvajanja programa se lahko, v posameznem primeru, na prošnjo izvajalca dovoli 

izjema od starostnih omejitev pri oblikovanju skupine. 

 Delo na terenu – 15 učencev. 

 Alpsko smučanje – 12 oz. 10 učencev. 

 Plavanje 12 plavalcev in 8 neplavalcev. 

 Planinstvo in gorništvo (v skladu s Pravilnikom vodnikov Planinske zveze Slovenije). 

 Kanu na mirni vodi 10 učencev. 

 Kajak na mirni vodi 8 učencev. 

 Kajak na deroči vodi 6 učencev. 

 Kolesarjenje 12 učencev. 

 Plezanje z varovanjem 12 učencev. 

 Programi za odpravljanje zdravstvenih težav 10 učencev. 

 Za osnovne šole s prilagojenim programom za oblikovanje skupin veljajo določila v skladu 

z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 
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Izhodišča za izračun ure izvedbe programa 

 Za izvedeno enoto programa se šteje 72 minut: 45 minut neposredne vadbe in 27 minut za 

administracijo in učno pripravo. 

Obveznosti prijavitelja programa:  

 Prijavitelj mora za strokovne delavce, ki bodo prijavljeni v program, posredovati dokazilo 

o ustrezni izobrazbi in doseženem nazivu. 

 V kolikor strokovni delavec ne sklene pogodbe o zaposlitvi skladno s prijavo na razpis, se 

prijavitelj zavezuje, da bo poiskal ustrezno zamenjavo za strokovnega delavca.  

 V dogovoru z lokalno skupnostjo izbere športne panoge in športna društva (klube), s 

katerimi bo sodeloval v programu (podpisan sporazum o sodelovanju - obrazci). 

 Prijavitelj mora naročniku posredovati vsa ostala, v javnem razpisu zahtevana dokazila. 

 Zagotavlja izvedbo programa ustrezno nadomeščanje strokovnega delavca v primeru 

njegove odsotnosti.  

 Obvešča naročnika o vseh prekinitvah izvajanja programa. 

 Zagotavlja prostorske in materialne pogoje za izvedbo programa.  

 Zagotavlja izpeljavo programa, prijavljenega v javnem razpisu, tako po obsegu ur kot po 

številu udeležencev v programu.  

 Upošteva predpise in zakonodajo z delovno pravnega področja in področja vzgoje in 

izobraževanja. 

 Izstavlja e-račun za zahtevke za sofinanciranje skupaj s poročilom o izvajanju programa. 

 Nadzira strokovnega delavca pri izvajanju programa. 

 Omogoča strokovnemu delavcu udeležbo na seminarjih povezanih z izvajanjem programa 

Zdrav življenjski slog. 

Pogoj, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec: 

 Strokovni delavec ima ustrezno zahtevano izobrazbo športne smeri: 

a. (VII/2) za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, če je prijavitelj šola (v 

skladu s področnimi veljavnimi predpisi) ali 

b. najmanj (VII/1)  za strokovne delavce v športu, če je prijavitelj zavod ali društvo v 

javnem interesu (v skladu s področnimi veljavnimi predpisi). 

 Strokovni delavec, ki bo prijavljen v program, lahko dopolnjuje ali nadomesti svojo 

delovno obveznost ali pa na ta način rešuje problem brezposelnosti. 

 Bo s strokovnim delavcem ob začetku izvajanja programa sklenjena pogodba o zaposlitvi v 

ustreznem deležu glede na število ur prijavljenega programa. 

 Strokovni delavec se na razpis lahko prijavi le z eno vlogo. 

Obveznosti strokovnega delavca, ki izvaja program:  

 Izvaja program Zdrav življenjski slog 2017 - 2018. 

 Vodi dokumentacijo v skladu z zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja in športa 

(program dela in dnevnik dela). 
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 Spremlja novosti na področju šolske športne vzgoje, športnih tekmovanj in jih vpeljuje v 

program.  

 Pripravlja različne analize in poročila o svojem delu za naročnika. 

 Organizira in izpeljuje program v času pouka prostih dni. 

 Se udeležuje posvetov in seminarjev povezanih z izvajanjem programa Zdrav življenjski 

slog. 

Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in metoda za njihov izračun 

Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so: 

 stroški izvedbe športnih programov. 
 

Dokazila za izkazovanje upravičenih stroškov so: 

 zahtevek za sofinanciranje s poročilom o izvedbi programa. 
 

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport je dne 16.11.2015 sprejelo Metodologijo za določitev 

višine stroška na enoto izvedbe programa Zdrav življenjski slog 2015 – 2017 št. 5440-10/2015/3. Z 

metodologijo se glede na stopnjo izobrazbe in dosežen naziv stroški na enoto izvedbe programa 

gibljejo med 16,40 EUR in 24,00 EUR. 

 

Strošek na enoto izvedbe programa je odvisen od stopnje izobrazbe in doseženega naziva 

strokovnega delavca, ki bo izvajal program na letni ravni v obsegu med 145 in 723 ur, kar 

predstavlja delež zaposlitve v višini med 0,1 in 0,5. Enoto izvedbe programa predstavlja 72 minut. 
 

Višina stroška na enoto izvedbe programa glede na stopnjo izobrazbe in dosežen naziv: 

 VI (brez naziva)   16,40 EUR 

 VI (mentor), VII/1 (brez naziva)   17,50 EUR 

 VI (svetovalec), VII/1 (mentor), VII/2 (brez naziva)  18,90 EUR 

 VII/1 (svetovalec), VII/2 (mentor)   20,80 EUR 

 VII/1 (svetnik), VII/2 (svetovalec)   22,20 EUR 

 VII/2 (svetnik)   24,00 EUR 

 

V izračun stroška na enoto izvedbe programa zajeti plača zaposlenega določena s plačnim 

razredom znotraj posameznega naziva, dodatek na delovno dobo (v povprečju za 7 let delovne 

dobe), prispevki delodajalca na bruto plačo (16,34% - upoštevan 5 kratnik prispevka za 

zaposlovanje delodajalca, ker bodo z zaposlenimi predvidoma sklenjene pogodbe za določen čas), 

regres za letni dopust (v višini 495,00 EUR za plačne razrede od 14 do 30, 353,00 EUR za plačne 

razrede od 31 do 40, in 102,00 EUR za plačne razrede od 41 do 50 in 0,00 EUR od 51 plačnega 

razreda dalje), nadomestilo za letni dopust (za 25 dni v povprečju na leto), nadomestilo za 

boleznine (za 10 dni v povprečju na leto), nadomestilo za dela proste dneve – praznike (9 dni za 

obdobje 2015 – 2017), premija za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje (6 premijski razred 

17,00 EUR), znesek za prehrano med delom (v višini 4,00 EUR) ter znesek za prevoz na delo (v 

višini 70,00 EUR). Ker pavšal ostaja nespremenjen v celotnem obdobju trajanja projekta se je pri 

izračunavanju upoštevala tudi predvidena rast splošne ravni cen, ki jo je v pomladanski napovedi 

2015 za obdobje 2016 – 2018 predvidel UMAR in sicer v letu 2016 za 1,0% in v letu 2017 in 2018 

za 1,4%. 

 



                              

6 

 

Navodila za izpolnjevanje obrazcev  
 

Vsak prijavitelj se lahko na javni razpis prijavi z več vlogami, pri čemer je lahko posamezen 

strokovni delavec naveden samo v eni vlogi. Posamezen strokovni delavec lahko kandidira samo z 

enim prijaviteljem. Obrazci morajo biti izpolnjeni v pisni in digitalni obliki (na DVD-ju, CD-ju oz. 

USB ključku).  
 

Vloga mora vsebovati: 

 izpolnjene podatke o prijavitelju,  

 izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev določenih z javnim razpisom, 

 izpolnjeno soglasje za pridobitev Potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe (v 2 

izvodih), 

 izpolnjeno soglasje za pridobitev Potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe – za 

zakonitega zastopnika prijavitelja (v 2 izvodih), 

 izpolnjeno soglasje za pridobitev Potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe – za 

strokovnega delavca (v 2 izvodih), 

 izpolnjeno soglasje za pridobitev Potrdila o plačanih davkih in prispevkih (v 2 izvodih), 

 kopijo odločbe za društva, ki delujejo v javnem interesu, če še ni vpisano v razvid društev v 

javnem interesu 

 potrdilo o strokovni usposobljenosti strokovnega delavca (kopijo diplome ali sklepa o 

diplomiranju), 

 kopijo odločbe o napredovanju v naziv (v kolikor je strokovni delavec napredoval),  

 izpis obdobij zavarovanja Republike Slovenije po 1. 1. 2009 z Zavoda za invalidsko in 

pokojninsko zavarovanje Slovenije za strokovnega delavca, 

 parafirano pogodbo o sofinanciranju programa ZŽS 2017 – 2018, 

 izpolnjene Excelove obrazce: 

o izpolnjen zbirni obrazec, izpolnjen obrazec »podatki« ter izpolnjene, podpisane in 

žigosane obrazce od 1 do 8 pri čemer: 

 prijaviteljem (ki so osnovne šole) ni potrebno priložiti obrazca 3 (v kolikor 

izvajajo program ZŽS samo na eni matični šoli) 

 prijavitelji, ki ne bodo oblikovali ločenih skupin za otroke s posebnimi 

potrebami (veljajo posebni standardi in normativi za oblikovanje skupin) 

ne izpolnjujejo obrazca 5 – OŠPP, obrazca 5 – OŠPPa in obrazca 7 OŠPP,  

 prijavitelji, ki bodo oblikovali ločene skupine otrok s posebnimi potrebami 

in ostalih otrok izpolnijo prav vse obrazce pri čemer so obrazec 5 – OŠPP, 

obrazec 5 – OŠPPa in obrazec 7 OŠPP namenjeni samo oblikovanju 

skupin in urnika za otroke s posebnimi potrebami, za ostale otroke se 

skupine in urnik oblikuje v obrazcu 5 in obrazcu 7, 

 prijavitelji, ki bodo oblikovali izključno samo skupine otrok s posebnimi 

potrebami ne izpolnjujejo obrazca 5, obrazca 5a, obrazca 5b in tudi ne 

obrazca 7 pač pa vse ostale. 

o izpolnjene Excelove obrazce v digitalni obliki (na DVD-ju, CD-ju ali USB 

ključku). 

 

Razpisne obrazce izpolnjujte v vrstnem redu (od začetka do konca), saj boste s tem zmanjšali 

možnost pojavljanja napak na obrazcih. 
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Tabela: delež zaposlitve in število oz. obseg programa ZŽS 2017 – 2018. 

 

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 

47% 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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PODATKI O PRIJAVITELJU programa ZŽS 2017-2018 

Naziv:  

Naslov in sedež:  

E-pošta:  

Odgovorna oseba  

zavoda (prijavitelja): 
 

Kontaktna oseba:  

E-pošta:  

Telefonska številka:  

Telefaks številka:  

Transakcijski račun:  

Matična številka:  

Davčna številka:  

ID številka za DDV:  

Sektorska pripadnost 

(SKIS): 

 

(ustrezno obkroži) 

 

a) Druge enote lokalne države (osnovne šole,…):  S.13133 
 

b) Nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (društva, klubi, 

zveze,…):  S.15 

 

Statistična regija 

(ustrezno obkroži) 

 

a) Kohezijska regija zahodna Slovenija:   osrednjeslovenska,  gorenjska,  goriška in    

obalno-kraška regija 

 

b) Kohezijska regija vzhodna Slovenija:  pomurska,  podravska,  koroška, 

savinjska,  zasavska,  spodnjeposavska,  jugovzhodna Slovenija in   

               notranjsko-kraška regija 

 

 

 

       Datum:                                                   Žig:                                      Zakoniti zastopnik oz.  

                                                                                                                       odgovorna oseba: 

 

      __________                  ___________________ 
                                                                                                                    (tiskano in lastnoročni podpis) 
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IZJAVA O IZPOLNJEVANJU IN SPREJEMANJU POGOJEV DOLOČENIH Z 

JAVNIM RAZPISOM »ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 2017-2018«  

Izjavljamo: 

1. da nismo (prijavitelj, odgovorna oseba, strokovni delavec) bili pravnomočno obsojeni zaradi 

naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije – KZ-1 

(Ur. l. RS, št. 50/12 - UPB2 in 54/15) in v prvem odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju 

(Ur. l. RS št. 12/2013-UPB5, 19/14 in 90/14 – ZDU-1),:  

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), 

- goljufija (211. člen KZ-1), 

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), 

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), 

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), 

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1), 

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), 

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), 

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), 

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), 

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), 

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), 

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), 

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), 

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), 

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), 

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), 

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), 

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), 

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), 

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), 

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), 

- pranje denarja (245. člen KZ-1), 

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), 

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), 

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), 

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1), 

- tihotapstvo (250. člen KZ-1), 

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), 

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), 

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), 

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), 

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), 

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1), 

- ter kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost (od 170. do 176 člena KZ-1). 

 

2. da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, 

stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je 

prenehanje našega poslovanja in da poslovanja ne upravlja sodišče,  
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3. da razpolagamo z ustreznimi tehnični zmogljivostmi za izvedbo programa, 

4. da imamo poravnane zapadle obveznosti iz naslova davkov in prispevkov za socialno varnost do 

Republike Slovenije, 

5. da smo neposredno odgovorni za pripravo in vodenje programa, da torej ne nastopamo kot 

posrednik, 

6. da za isti namen nismo sofinancirani iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali 

sredstev EU ter 

7. da bomo Zavod za šport Republike Slovenije Planica takoj pisno obvestili o morebitni 

spremembi zgoraj navedenih okoliščin, ki bodo nastale v katerikoli fazi izvajanja programa, na 

katerega se prijavljamo. 

 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in 

resnični.  

 

 

  

       Datum:                                                   Žig:                                      Zakoniti zastopnik oz.  

                                                                                                                       odgovorna oseba: 

 

 

      __________                  ___________________ 
                                                                                                                    (tiskano in lastnoročni podpis) 
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PRIJAVITELJ:     

 

 

POLNO IME PRAVNE OSEBE -

prijavitelja: 

 

SEDEŽ PRAVNE OSEBE 
 

OBČINA SEDEŽA PRAVNE OSEBE 
 

Zakoniti zastopnik 

 

 

 

 

MATIČNA ŠTEVILKA PRAVNE OSEBE 
 

 

 

S podpisom zakoniti zastopnik pooblaščam naročnika Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 

1000 Ljubljana, da zaradi izvedbe javnega razpisa »ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 2017-2018« 

na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz 

kazenske evidence za pravne osebe.  

 

 

Datum: Žig:    Podpis: 

 

 _________________      ___________________ 
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PRIJAVITELJ:     

 

POLNO IME PRAVNE OSEBE -

prijavitelja: 

 

Naslov in sedež prijavitelja 
 

Zakoniti zastopnik 

 

 

 

 

Kontaktna oseba 
 

Pooblaščenec za vročanje v Sloveniji 

Navesti je potrebno ime, priimek in naslov 

pooblaščene osebe (izpolnijo samo 

ponudniki s sedežem v tujini) 

 

Telefon 
 

Telefax 
 

E-mail (elektronska pošta) 
 

Transakcijski račun podjetja 
 

Matična številka podjetja 
 

Identifikacijska št.za DDV 
 

 

 

S podpisom zakoniti zastopnik pooblaščam naročnika Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 

1000 Ljubljana, da zaradi izvedbe javnega razpisa »ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 2017-2018« 

na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za finance pridobi Potrdilo o 

plačanih davkih in prispevkih.  

 

 

Datum: Žig:    Podpis: 

 

 _________________      ___________________ 
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PODATKI O ZAKONITEM ZASTOPNIKU PRIJAVITELJA  

     

Ime in priimek 
 

Datum rojstva 
 

Kraj rojstva 
 

EMŠO 
 

Naslov stalnega/začasnega bivališča (ulica 

in hišna številka, pošta in poštna številka) 

 

Državljanstvo 
 

 

 

 

S podpisom pooblaščam naročnika Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, da 

zaradi izvedbe javnega razpisa »ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 2017-2018« z namenom 

VARSTVA OTROK IN MLADOSTNIKOV na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od 

Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za fizične osebe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:     Podpis: 

 

 _________________      ___________________ 
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PODATKI o kandidatu za strokovnega delavca na programu Zdrav življenjski slog 2017-

2018 

     

Ime in priimek 
 

Datum rojstva 
 

Kraj rojstva 
 

EMŠO 
 

Naslov stalnega/začasnega bivališča (ulica 

in hišna številka, pošta in poštna številka) 

 

Državljanstvo 
 

 

 

 

S podpisom pooblaščam naročnika Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, da 

zaradi izvedbe javnega razpisa »ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG 2017-2018« z namenom 

VARSTVA OTROK IN MLADOSTNIKOV na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od 

Ministrstva za pravosodje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za fizične osebe.  

 

 

 

 

 

 

 

Datum:     Podpis: 

 

 _________________      ___________________ 
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Glej excelovo datoteko »Razpisni obrazci …« 


