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BIGG4VB - O projektu 

Naš projekt UČINKOVITEJŠE VKLJUČEVANJE NAČEL DOBREGA UPRAVLJANJA ZA VEČJO USPEŠNOST ODBOJKE 

(BIGG4VB) podpira prednostno nalogo skupnega partnerstva: izboljšati dobro upravljanje v športu z odpravo 

pomanjkanja ustrezne metodologije in orodij, ki bodo športnim organizacijam pomagali pri izvajanju načel dobrega 

upravljanja športa (nacionalne zveze, društva, športni klubi). 

V tem projektu razvita metodologija in orodja BIGG4VB zagotavljajo napotke, KAKO določiti prioritete, KAKO 

izdelati strateške in akcijske načrte ter KAKO spremljati napredek pri uresničevanju načrtov. Problem je bil 

prepoznan z raziskavami in izmenjavo izkušenj, razvita so bila namreč številna orodja za merjenje dobrega 

upravljanja v športnih organizacijah. Glavni rezultat teh orodij je poročilo s priporočili in predlaganimi ukrepi, 

vendar na zelo splošni ravni in brez dodatnih smernic. 

Rezultati projekta BIGG4VB predstavljajo "manjkajoči člen", tj. metodologija BIGG4VB omogoča zainteresiranim 

deležnikom, da priporočila in predlagane ukrepe preoblikujejo v strateške in akcijske načrte s praktičnimi 

podrobnostmi, kako izvajati načela dobrega upravljanja, s čimer pomagajo partnerjem (nacionalne odbojkarske 

zveze, nacionalne odbojkarske zveze iz Avstrije, Hrvaške, Islandije, Italije, Poljske in Slovenije) in vsem 

zainteresiranim deležnikom (športnim organizacijam) pri izboljšanju upravljanja športa v svojih državah. 

Projektno partnerstvo BIGG4VB: 

 



 

• HOS Hrvatski odbojkaški savez (Hrvaška odbojkarska zveza) - iz Zagreba (Hrvaška), ustanovljena je 
bila leta 1946 v Zagrebu. Danes je HOS neprofitna organizacija in edina nacionalna športna zveza, 
katere glavna dejavnost je vzpodbujanje, nadzorovanje, skrbništvo in promocija razvoja hrvaške 
odbojke ter odbojke na mivki in snegu. HOS je krovna nacionalna organizacija, ki jo v lokalnem smislu 
predstavlja 14 okrajnih odbojkarskih zvez.  

• FIPAV Federazione Italiana Pallavolo (Italijanska odbojkarska zveza) - iz Rima (Italija), je edina 
prepoznana nacionalna zveza (s strani CONI, CEV in FIVB), odgovorna za organizacijo, reguliranje in 
promocijo odbojke, odbojke na mivki in sedeče odbojke v Italiji. Prav tako zastopa Italijo in italijanske 
odbojkarske aktivnosti na mednarodnih prizoriščih.  

• PZPS Polski Związek Piłki Siatkowej (Poljska odbojkarska zveza) - iz Varšave (Poljska), ustanovljena 
je bila leta 1928 in je nedavno obeležila 90 let obstoja. Poljska ima močno odbojkarsko tradicijo, saj 
je njihova moška reprezentanca igrala pomembno vlogo med elitnimi ekipami, vse odkar se je prvič 
pojavila na prvem FIVB svetovnem prvenstvu v zgodovini, ki je bilo leta 1949 na Češkoslovaškem. 

• BLI Blaksamband Íslands (Islandska odbojkarska zveza) - iz Reykjavika (Islandija), je bila ustanovljena 
leta 1972 ter vključena v mednarodno zvezo FIVB leta 1972 in v evropsko zvezo CEV leta 1974. BLI je 
edina organizacija na Islandiji, ki je odgovorna za odbojko in odbojko na mivki. Stremi k promociji, 
vodenju in razvoju tega športa na Islandiji. BLI je članica nacionalnega olimpijskega komiteja, ki je 
vodilni športni organ in podporna institucija na Islandiji. 

• OVV Österreichischer Volleyball Verband (Avstrijska odbojkarska zveza) - z Dunaja (Avstrija), 
nadzira vse odbojkarske dejavnosti v Avstriji. Vključuje odbojko, odbojko na mivki in odbojko na 
snegu. OVV vsako leto organizira več kot 330 tekmovanj širom Avstrije. OVV neposredno organizira 
šest najvišjih nacionalnih lig. V teh ligah nastopa več kot 50 ekip, profesionalnega ali 
polprofesionalnega nivoja.  

• OZS Odbojkarska Zveza Slovenije - iz Ljubljane (Slovenija), upravlja odbojko, odbojko na mivki, 
odbojko na snegu in sedečo odbojko v Republiki Sloveniji. Je članica Olimpijskega komiteja Slovenije 
- združenja športnih zvez (OKS-ZSZ), FIVB, CEV in MEVZA. OZS vzpostavlja sistem nacionalnih 
tekmovanj ter organizira priprave in pojavnost nacionalnih ekip in predstavlja slovensko odbojko.  

• KIF Sveučilište u Splitu Kineziološki fakultet (Univerza v Splitu, Fakulteta za kineziologijo) - iz Splita 
(Hrvaška), je akademska, izobraževalna in raziskovalna institucija, ustanovljena leta 2008. Danes je 
KIF ugledna institucija, ki omogoča samostojni izobraževalni, profesionalni in znanstveni razvoj vseh 
profilov kineziologov (kineziološko izobraževanje, šport, kineziološka rekreacija in kinezioterapija).   

• ZŠEM Zagrebačka škola ekonomije i managementa (Zagrebška šola ekonomije in menedžmenta) - 
iz Zagreba (Hrvaška), je bila ustanovljena leta 2002. ZŠEM se osredotoča na zagotavljanje 
visokokakovostnih dodiplomskih, podiplomskih in doktorskih programov. ZŠEM je partner preko 140 
univerz iz več kot 55 držav sveta, kar študentom v času študija omogoča pridobivanje mednarodnih 
izkušenj oziroma omogoča vpis na dvojni podiplomski študijski program.  

  



 

1. ZAČNIMO – PRVA STRAN BIGG4VB 
• Pojdite na: https://tool.bigg4vb.eu 

 

 

  

https://tool.bigg4vb.eu/


 

2. REGISTRACIJA UPORABNIKA IN PRVI VPIS  
• Ko prvič dostopate do orodja BIGG4VB, kliknite gumb "REGISTRACIJA/REGISTER" in sledite 

navodilom.  

• Če ste se že registrirali, kliknite gumb "VPIS/LOG IN" in pojdite na "POSTOPEK REDNE 
PRIJAVE/REGULAR LOG IN PROCESS". 

 

2.1. Registracija novega uporabnika 

• Vnesite polno ime, naslov e-pošte, geslo in potrdite geslo. Ko vnesete potrebne podatke, na dnu 
kliknite bel gumb "REGISTRACIJA/REGISTER".  



 

  

• Na e-poštni naslov, ki ste ga vnesli, bi morali prejeti aktivacijsko e-pošto. Prijavite se v svoj e-poštni 
predal in potrdite svoj e-poštni naslov s klikom na povezavo v sporočilu. 

 



 

 

 

• Povezava v pošti vas bo vodila na stran "PRIJAVA V BIGG4VB/LOG IN BIGG4VB". 
 

2.2. ZAČETNA PRIJAVA 

 



 

2.3. PROCES PRIJAVE 

• Če ste se že registrirali, kliknite gumb "PRIJAVA/LOG IN" in sledite 2.5 POSTOPEK PRIJAVE. 
 

 

 

  



 

2.4. MENJAVA GESLA 

• V primeru pozabljenega gesla kliknite gumb "POZABLJENO GESLO?/FORGOT PASSWORD?" in 
vnesite svoj e-poštni naslov. 
 

 

 

  



 

• Na e-poštni naslov, ki ste ga vnesli, bi morali prejeti e-poštno sporočilo za ponastavitev gesla. 
Prijavite se v svoj e-poštni predal in kliknite povezavo v sporočilu. 

 

 

• Ta povezava vas bo vodila na novo stran BIGG4VB, kjer morate vnesti novo geslo in ga potrditi. 



 

 

• Pokaže se nova stran, ki potrjuje, da ste uspešno spremenili geslo. 

 

  



 

2.5. POSTOPEK PRIJAVE 

• Kliknite gumb "PRIJAVA/LOG IN" in za vpis uporabite svoje prijavne podatke.   

 

Koristne informacije:  

• Ko boste vpisani, bosta gumba "INFO" in "IZPIS/LOG OUT" na voljo v zgornjem desnem kotu.   

• Ta UPORABNIŠKI PRIROČNIK bo na voljo s klikom na gumb "INFO", tako da lahko dostopate do njega 
kadar koli je to potrebno. 

• S klikom na gumb "IZPIS/LOG OUT", boste izpisani in preusmerjeni na prvo stran BIGG4VB.  

 



 

3. RAZVOJ STRATEŠKEGA NAČRTA – 
ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA, 
STRATEŠKI NAČRT IN OBLIKOVANJE CILJEV 

3.1. Identifikacija obstoječega stanja – Orodje SIGGS in vprašalnik 
BIGG4VB  

Začenjamo s prvim korakom. 1. KORAK: Analizirajte trenutno stanje, vizijo in poslanstvo; Prepoznajte 

slabosti – za podrobnosti in razlago postopka si oglejte Metodološki priročnik BIGG4VB. 

Kot je zapisano v Metodologiji BIGG4VB, je za razvoj strateškega načrta zelo priporočljivo identificirati 

obstoječe stanje. 

S tem namenom priporočamo uporabo orodja BIGG4VB. Izpolnite vprašalnike, ki so na voljo na spodnjem 

zaslonu. Do povezav lahko dostopate tako, da sledite puščici, ki v opisu usmerja na besedo "link". Ta 

orodja vam bodo pomagala prepoznati prednosti in slabosti zveze ter vas podpirala pri določanju 

strateških ciljev. Uporaba orodij ni omejena, nasprotno, spodbuja se kakršna koli druga uporaba orodij. 

 



 

Prvo orodje je orodje za samoevalvacijo SIGGS1. Ko je izpolnjeno, se ustvari poročilo, imenovano 

prilagojeni akcijski načrt. Temelji na odgovorih s povratnimi informacijami na koncu vsakega 

področja/načela in predlaganih ukrepih, vendar na zelo splošni ravni. 

Upoštevajte, da prijavni podatki, ki se uporabljajo za orodje BIGG4VB, NISO enaki kot prijavni podatki, ki 

se uporabljajo za ORODJE ZA SAMOEVALVACIJO SIGGS. Če na spletnem mestu "SIGGS SELF-EVALUATION 

TOOL" niste registrirani uporabnik, boste morali pred dostopom do gradiva opraviti podoben postopek 

registracije.   

 

Drugo orodje je vprašalnik BIGG4VB – zagotavlja podrobnejši vpogled in podrobneje preučuje načela 

dobrega upravljanja, zato ste vabljeni, da izpolnite vprašalnik. Za podrobnosti preverite Metodološki 

priročnik BIGG4VB.  

 
1 Projekt SIGGS (Support the Implementation of Good Governance in Sport/Podpora izvajanju 
dobrega upravljanja v športu) so organizirali Evropski olimpijski komite in enajst partnerjev. Projekt 
je bil namenjen zapolnitvi vrzeli med teorijo (kakovostni kodeksi in načela dobrega upravljanja v 
športnem svetu) in realnostjo (številne športne organizacije teh načel ne upoštevajo na dnevni 
ravni) z zagotavljanjem napotkov za izvajanje načel dobrega upravljanja. EU je projekt in rezultate 
projekta prepoznala kot "zgodbo o uspehu". 



 

3.2. Oblikovanje strateških ciljev in priprava strateškega načrta 

Boljši predpogoji za razvoj strateških načrtov ter strateških ciljev in podciljev bodo zagotovljeni z rezultati 

in priporočili iz poročila SIGGS ter s predlogi vprašalnikov. 

 

Na splošno je v strateški načrt treba vključiti naslednje elemente: 

 

Za podrobnosti preverite Metodološki priročnik BIGG4VB (2. KORAK: Oblikujte strateške cilje, 

pripravite strateški načrt) in razlago procesa. 

  

Vizija 

Poslanstvo 

Strateški načrt in strateški cilji 

Prednostni strateški cilji, akcijski načrti 

Realizacija akcijskih načrtov, 
spremljanje in nadzorovanje 



 

3.3. Določite prednostne strateške cilje 

Ker strateški načrt velja daljše časovno obdobje (običajno največ 5 let) in ima lahko kar nekaj strateških 

ciljev, moramo tem ciljem dati prednost, da imamo jasno sliko. To pomeni, da moramo razvrstiti strateške 

cilje in podcilje v vrstnem redu, v katerem se jih moramo lotiti, da dosežemo kar se da hitro časovno 

napredovanje. 

To je narejeno v naslednjih korakih: analiza strateškega načrta, odločitev o tem, na katere strateške cilje 

iz strateškega načrta se želi organizacija najprej osredotočiti. Ti strateški cilji (ali podcilji) bodo v središču 

1. akcijskega načrta. Z naslednjim akcijskim načrtom bo določeno, na katere cilje se bo osredotočil 

naslednji in tako dalje. 

 

 

Za podrobnosti in razlago procesa preverite Metodološki priročnik BIGG4VB (3. KORAK: Določite 

prednostne strateške cilje, združite jih v akcijske načrte). 

  



 

4. RAZVOJ AKCIJSKIH NAČRTOV - 
aktivnosti, viri, proračun, časovnica 

Nadaljujemo s 4. KORAKOM: Razvoj akcijskih načrtov - aktivnosti, viri, proračun, časovnica. Za 

podrobnosti in razlago procesa preverite Metodološki priročnik BIGG4VB. 

Kot je zapisano v Metodologiji BIGG4VB, je ta korak točka, kjer se ideja in taktika iz strateškega načrta 

preoblikujeta v akcijske načrte, torej projekte z aktivnostmi. 

Ta korak je najbolj neizprosen in zahteven del celotnega procesa strateškega upravljanja in tisti, ki bo 

zahteval največ sredstev organizacije. A če bo izveden pravilno, bo zagotovil doseganje strateških ciljev 

in uspeh organizacije. 

V orodju BIGG4VB se razvoj akcijskega načrta začne na zaslonu: 

 

Na tem zaslonu boste našli dve kategoriji, povezani z razvojem akcijskih načrtov: 

 
1. NAČRTI V RAZVOJU/PLANS IN DEVELOPMENT – navaja novo dodane načrte, ki jih je mogoče 

stalno posodabljati (možnosti urejanja, preimenovanja, brisanja). 
2. POTRJENI NAČRTI/CONFIRMED PLANS – navaja potrjene načrte, ki NE MOREJO BITI 

posodobljeni (možnosti ogleda, aktivacije, brisanja). 

  



 

4.1. Načrti v delu – ustvarjanje, preimenovanje, brisanje akcijskega 
načrta 

 

• Če želite ustvariti nov akcijski (imenovan tudi projektni) načrt, kliknite gumb "USTVARI NOV 
NAČRT/CREATE NEW PLAN". 

 

• Vnesite ime aktivnosti v označeno območje in kliknite gumb "SHRANI/SAVE". V desnem kotu strani 
se bo pojavila zelena ikona, kar pomeni, da je bil načrt uspešno ustvarjen. Ime aktivnosti se bo 
pojavilo tudi v zgornjem sredinskem delu strani. 
 

 



 

• Podoben postopek se uporablja za preimenovanje načrta. Za preimenovanje načrta kliknite gumb 
"PREIMENUJ/RENAME", v za to določenem delu spremenite naziv načrta in kliknite gumb 
"SHRANI/SAVE". V desnem kotu strani se bo pojavila zelena ikona, kar pomeni, da je bil načrt uspešno 
preimenovan. 

• Novi in/ali preimenovani načrt se bo pojavil na prvi strani pri "NAČRTI V RAZVOJU/PLANS IN 
DEVELOPMENT".  

 

• Za izbris načrta kliknite gumb "IZBRIŠI/DELETE" in potrdite, da želite načrt izbrisati. 

 

 



 

4.2. Vnašanje, dodajanje in posodabljanje strateških ciljev  
 

• Ko ustvarite nov akcijski načrt (projekt), boste preusmerjeni na stran, kjer morate vnesti strateške 
cilje. 

 
• Za dodajanje novega strateškega cilja, v skladu z vašim strateškim načrtom in odločitvijo, katere 

strateške cilje želite vključiti, kliknite gumb "DODAJ NOVEGA/ADD NEW". Za podrobnosti preverite 
uvodno poglavje 4. dela: Razvoj akcijskih načrtov - vključevanje strategije. 

 
 



 

• V za to določen del vnesite prvi strateški cilj.  

• S klikom "DODAJ NOVEGA/ADD NEW" lahko istočasno vnesete več strateških ciljev.  

 

• S klikom gumba "ODSTRANI/REMOVE" lahko v primeru napake izbrišete kateri koli strateški cilj. 

 

  



 

• Ko zaključite z vnosom strateških ciljev, imate tri možnosti: 
 

1. "NAZAJ/BACK" – samodejno shrani informacije in vas vodi nazaj na prvo stran BIGG4VB. 

 
2. "NAPREJ/NEXT" – samodejno shrani informacije in vas vodi na stran "PODCILJI/SUB-GOALS". 

 

  



 

3. "SHRANI&ZAPRI/SAVE&CLOSE" - shrani informacije in vas vodi na prvo stran.  

 

• Če ste izbrali "NAZAJ/BACK", "NAPREJ/NEXT" in/ali "SHRANI&ZAPRI/SAVE&CLOSE", medtem ko je 
polje prazno (tj. brez vnesenih podatkov), bo aplikacija BIGG4VB blokirala to zahtevo, dokler ne 
zadostite pogoju "Prosimo, izpolnite vsa polja/Please populate all fields". Imate dve možnosti: ali 
dopolnite manjkajoče podatke ali odstranite/izbrišete prazna polja. 

 

 
  



 

• Če želite posodobiti katerega koli od strateških ciljev in/ali podciljev, prosimo, kliknite gumb 
"UREDI/EDIT" pod nazivom načrta in sledite prejšnjim korakom.  

 

4.3. Vnašanje, dodajanje in posodabljanje podciljev  
 

• Ko ste pozvani, da strateškemu cilju dodate podcilje, imate dve možnosti: 
 

1. Nimate podciljev, ampak določate aktivnosti neposredno iz strateškega cilja 
 

• Odgovor na vprašanje "Ali želite aktivnosti združiti v določene cilje?/Would you like to group 
activities in specific goals?" je "Ne/No". 

 



 

• Začetni datum določite s klikom na ikono koledarja. 
 

 

2. Imate podcilj; aktivnosti določate iz podcilja:  
 

• Odgovor "Ne/No" zamenjajte z "Da/Yes" in vnesite začetni datum prvega podcilja. 

• Opazili boste, da boste s spremembo te možnosti izbrisali vse obstoječe aktivnosti za ta cilj. 
Če želite nadaljevati, kliknite možnost "Da/Yes". 

• Vaš prvi podcilj bo samodejno izpolnjen, vendar ga po potrebi lahko preimenujete. 

 



 

  

• Za dodajanje novega podcilja kliknite gumb "DODAJ NOVI/ADD NEW".  

 
  



 

• Če je potrebno, v za to določenem delu preimenujte prvi podcilj in izberite začetni datum 
aktivnosti tega podcilja tako, da kliknete ikono koledarja in izberete datum. 

 

• S klikom "DODAJ NOVI/ADD NEW" lahko istočasno vnesete več podciljev.  

 

  



 

• Če želite izbrisati podcilj, lahko s klikom na gumb "ODSTRANI/REMOVE" odstranite katerega 
koli od podciljev. Ko ste pozvani, kliknite gumb "Da/Yes". 

 

• Ko zaključite z vnosom podciljev, imate, podobno kot pri delu strateški cilji, na voljo tri možnosti: 
1. "NAZAJ/BACK" – samodejno shrani informacije in vas vodi nazaj na stran strateških ciljev. 

 

  



 

2. "NAPREJ/NEXT" – samodejno shrani in vas najprej vodi na stran "Skupine aktivnosti/Group 
Activities", nato pa na stran "Aktivnosti/Activities" 

 

3. "SHRANI&ZAPRI/SAVE&CLOSE" - shrani informacije in vas vodi na prvo stran BIGG4VB. 

 

  



 

• Če ste izbrali "NAZAJ/BACK", "NAPREJ/NEXT" in/ali "SHRANI&ZAPRTI/SAVE&CLOSE", medtem ko je 
polje prazno (tj. brez vnesenih podatkov), bo aplikacija BIGG4VB blokirala to zahtevo, dokler ne 
zadostite pogoju "Prosimo, izpolnite vsa polja/Please populate all fields". Imate dve možnosti: ali 
dopolnite manjkajoče podatke ali odstranite/izbrišete prazna polja. 

 
• Če želite posodobiti katerega koli od strateških ciljev in/ali podciljev, prosimo, kliknite gumb 

"UREDI/EDIT" pod nazivom načrta in sledite prejšnjim korakom.  

 

  



 

4.4. Vnašanje, dodajanje in posodabljanje aktivnosti  
 

• Ko vnesete vse strateške cilje in, po želji, podcilje, ste preusmerjeni na stran "Aktivnosti/Activities". 

• Pri opredeljevanju aktivnosti imejte v mislih (eno od mnogih) definicijo aktivnosti: nepretrgan niz 
posebnih korakov, ki jih je treba sprejeti za dosego cilja. 

• Podobno izkušnjam, povezanim z opredelitvijo strateških ciljev in podciljev, so v tem delu projekta 
partnerji identificirali pomembne teme, ki zagotavljajo razvoj visoko kakovostnih aktivnosti, in jih 
želijo deliti z bodočimi uporabniki orodja BIGG4VB: 

• specifičen, 

• sprejemljiv glede na obseg, časovni okvir (običajno eno leto ali manj) in delovne obremenitve, 

• prikazuje časovnico ali rok za dokončanje aktivnosti, 

• prikazuje določeno osebo s celotno odgovornostjo (ali ekipo/več kot eno osebo) za 
zagotovitev, da se aktivnost izvede v skladu z načrti, 

• če obstaja, lahko prikaže ocenjeni proračun, potreben za doseganje, skupaj z možnimi viri 
podpore, 

• dokončanje vseh aktivnosti v okviru cilja pomeni doseganje tega cilja. 

 
 

• V za to določen del vnesite naziv aktivnosti. 
 

  



 

4.5. Dodelitev sredstev, proračuna in trajanja vsaki aktivnosti 
 

• Za vsako aktivnost odgovorite na spodnja vprašanja.   
Prosimo, da imena zaposlenih ločite z VEJICO, čas izračunajte v MESECIH in vnesite denarni znesek v 
EUR.   

 

• S klikom na gumb "DODAJ NOVO/ADD NEW" lahko istočasno dodate več aktivnosti.   

 



 

• Če imate več kot eno aktivnost, ki je pomembna za isti strateški cilj ali podcilj, boste vprašani: "Ali je 
kakšna aktivnost predpogoj za to aktivnost?/Is some activity precondition to this activity?"  

1. Če odgovorite "NE/NO" – ta aktivnost je neodvisna od drugih in se lahko začne brez 
upoštevanja statusa drugih aktivnosti (potrebnega ni nič drugega).  

2. Če odgovorite "DA/YES" – ta aktivnost je odvisna od ene ali več aktivnosti. Njen začetek je 
odvisen od statusa drugih aktivnosti (to pomeni, da se ne more začeti, dokler se neka druga 
aktivnost predhodno ne zaključi). Izberite VSE ustrezne predpogojne aktivnosti za to aktivnost 
tako, da potrdite polja. 

 

• S klikom na gumb "ODSTRANI/REMOVE" lahko izbrišete katero koli aktivnost. Ko boste vprašani, ali 
res želite izbrisati to aktivnost, klinite gumb "Da/Yes".  

 

 



 

 

• Ko zaključite z vnosom aktivnosti, imate na voljo tri možnosti: 
 

1. "NAZAJ/BACK" – samodejno shrani informacije in vas vodi nazaj na stran strateških ciljev in 
podciljev. 

 

  



 

2. "NAPREJ/NEXT" – samodejno shrani in vas vodi na stran "Časovnica/Timeline"  

• Prosimo, upoštevajte, da je oseba, katere ime je v časovnici označeno z rdečo barvo, 
vključena v več aktivnosti hkrati (kar pomeni, da je zadolžena za več dejavnosti 
istočasno, zato morate preveriti, ali lahko ta oseba dejansko pravočasno izvede in 
dokonča vse izbrane aktivnosti).  

 

• Prosimo, upoštevajte, da boste morali v primeru podciljev najprej izpolniti stran 
"Skupine aktivnosti/Group Activities" in "Aktivnosti/Activities" za vsak podcilj, nato boste 
preusmerjeni na stran "Časovnica/Timeline". 

 



 

3. SHRANI&ZAPRI/SAVE&CLOSE - shrani informacije in vas vodi na prvo stran. 

 

• V primeru katerega koli praznega polja bo izbrana možnost "NAPREJ/NEXT", "NAZAJ/BACK" ali 
"SHRANI&ZAPRI/SAVE&CLOSE" blokirana, dokler prazno polje ne bo izpolnjeno ali izbrisano. 

 
  



 

• Za posodobitev katere koli aktivnosti, vključno s podatki, vnesenimi za vsako od aktivnosti, prosimo, 
kliknite gumb "Uredi/Edit" pod nazivom načrta in sledite prejšnjim korakom. 

 

 

4.6. Ustvarjanje časovnice akcijskega načrta/projekta  
 

• V zadnjem koraku dela "NAČRTI V DELU/PLANS IN PROGRESS" se prikaže časovnica akcijskega 
načrta/projekta glede na predhodno vnesene informacije.  

 

  



 

• Na strani "Timeline/Časovnica" bodo na voljo štiri možnosti: 
 

1. "NAZAJ/BACK" – samodejno shrani informacije in vas vodi nazaj na stran aktivnosti.  

 

2. "POTRDI/CONFIRM" – potrdi načrt in vas popelje v del "POTRJENI NAČRTI/CONFIRMED 
PLANS".  
V desnem kotu strani se bo pojavila zelena ikona, kar pomeni, da je bil načrt uspešno 
potrjen.  
 

• Upoštevajte, da bo načrt, ko ga potrdite, premaknjen v del "Potrjeni načrti/Confirmed plans" 
in ga NE boste več mogli urejati, niti premakniti nazaj v "Načrti v delu/Plans in progress". Ko 
pa načrt premaknete iz "Potrjeni načrti/Confirmed plans" v "Načrti v realizaciji/Plans in 
realization", boste lahko v okviru funkcije posodabljanja še enkrat urejali/posodabljali vsak 
korak.  



 

 

 

3. "SHRANI&ZAPRI/SAVE & CLOSE" - shrani informacije in vas popelje na prvo stran (v desnem 
kotu strani POKAŽE zeleno ikono). 



 

 

4. "IZVOZI PDF/EXPORT PDF" – prenese PDF dokument časovnice. 
 

 



 

 

  



 

5. POTRJENI NAČRTI 
• Potrjeni načrti so akcijski načrti, ki so pripravljeni ter preverjeno dokončani in pripravljeni za 

izvajanje. 

• Potrjene načrte si lahko ogledate, izbrišete ali aktivirate – kar pomeni: pripravite za izvršitev. 

• Za ogled ali prenos PDF časovnice načrta/projekta kliknite gumb "POGLED/VIEW". 

 

 

  



 

• Za aktivacijo načrta kliknite gumb "AKTIVIRAJ/ACTIVATE" in potrdite, da želite aktivirati načrt. V 
desnem kotu strani se bo pojavila zelena ikona, kar pomeni, da je bil načrt uspešno aktiviran. 
 

 

 



 

 

• Za izbris načrta kliknite gumb "IZBRIŠI/DELETE" in potrdite, da želite načrt izbrisati. 

 

 

 

 

 



 

 


