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Kam lahko vpi em ime in naslov
organizacije, kdaj je sredi e odprto,
koliko u nih mest imamo...?

V glavnem meniju izberem povezavo
Podatki o izvajalski organizaciji in
kadrih.

Obrazec je pripravljen za
vpisovanje podatkov, ki
jih za nem vna ati. Pri
vpisovanju podatkov
moram biti pozoren/a na
to, da izpolnim vsa polja.

Ko vpisujem tevilko po te, se
kraj po te samodejno izpi e. V
primeru, da ne poznam tevilke
po te, le-to poi em v meniju,
ki ga s klikom odprem pri
postavki Kraj po te.



Pod tevilko 2. Direktor/ica
organizacije vpi em vse
podatke te osebe. Kjer podatek
ni znan ali ne obstaja, napi em
Ni podatka.

Ozna im vse
seminarje, ki
jih ta oseba
ima oz. jih
nima
opravljenih.

Pod tevilko 3. Splo no o sredi u za
samostojno u enje vpi em vse osnovne podatke.
Datum otvoritve sredi a za samostojno u enje je
datum, ko je na e sredi e prvi  odprlo vrata,
eprav je bilo sredi e v obdobju od datuma

otvoritve do danes, ko vna am podatke, za asno
zaprto. V prazna okenca pod tevilko

4. Numeri ni podatki o
nih mestih in kadrih

vpi em dejansko tevilo vseh
oseb, ki delajo v na em
sredi u. Vpi em velikost
sredi a v m2, tevilo vseh

nih mest skupaj in
posamezno po opisu u nega
mesta.

Podatke o
skupnem tevilu
in tevilu
posameznih vrst
gradiv, lahko
vpi em v polja
tevilka

5. Podatki o
gradivih za
samostojno

enje.

Pod tevilko 6. Podatki o
odprtosti sredi a za
samostojno u enje lahko v
prvi stolpec vnesem ure
odprtosti od ponedeljka do
sobote tako, da izberem
priro ni meni in iz njega
pravilno uro.

V poletnem asu je na e
sredi e zaradi dopustov in
manj ega obiska udele encev
manj asa odprto. S klikom na
okenca, ki ozna ujejo
posamezne tedne v mesecih
julij in avgust, ozna im to
obdobje in ponovno dolo im
ure odprtosti.



V primeru, da bi na e sredi e
delovalo s polovi nim
delovnim asom, izpolnim tudi
spodnjo  vrstico pri vsakem
dnevu.

Ko zabele im vse
podatke, izberem gumb
Vpi i.

Ob sobotah na e sredi e
ni odprto, zato v
priro nem meniju,
izberem zadnjo postavko
--. Tako bo ra unalni ka
aplikacija zabele ila
zaprtost.

Ko vna am podatke
o urah odprtosti, mi
ra unalni ka
aplikacija
samodejno se teva
tevilo ur na teden

in na leto.

Ko se izpi e besedilo
Podatki o izvajalski
organizaciji so bili
vpisani, vem, da so
podatki shranjeni.S tega mesta imam

tudi dostop do vpisa
podatkov za vodjo,
svetovalce in
informatorje ter
tehni ne
administratorje v
sredi u.



Povezava za vna anje podatkov
o vodji, svetovalcih in
informatorjih ter tehni nih
administratorjih v sredi u je
dostopna tudi iz glavnega
menija.

Zabele im vse podatke o vodji
sredi a za samostojno u enje.
Kjer podatek ni znan ali ne
obstaja, napi em Ni podatka.

S klikom na
okence pred
posameznimi
postavkami,
ozna im obliko
in vrsto
zaposlitve,
delovni as,
izobrazbo,
podro je
izobrazbe pa
moram vpisati.



Prav tako
ozna im, ali ima
vodja sredi a
za samostojno

enje
opravljeno
pedago ko-
andrago ko
izobrazbo,
strokovni izpit in
seminarje,
potrebne za
delo v sredi u.

Ko vse zabele im, shranim
podatke tako,da izberem
gumb Vpi i.

Ko se izpi e besedilo
Podatki o vodji so
bili vpisani, vem, da
so podatki shranjeni.

K postavki vodja, se
izpi eta tudi ime in
priimek, ki sem jih
zabele il/a pri
vpisovanju podatkov o
vodji sredi e. e
izberem postavko
vodja, lahko vpi emo
novo osebo, e pa
izberem ime in priimek,
ki sta zabele ena ob tej
postavki, pa lahko
podatke spreminjam ali
jih celo izbri em.

S tega mesta imam
dostop do strani, kjer
lahko pregledam
vpisane podatke o
izvajalski organizaciji in
kadrih. Lahko jih tudi
spreminjam oz. na
novo vpi em.

Vpi em tevilo let delovnih
izku enj, ki jih ima vodja v
izobra evanju odraslih.



Podatke o
svetovalcu/ki v
sredi u za
samostojno

enje vpi em po
enakem postopku
kot vodjo.

Z gumbom Vpi i
shranim podatke
o svetovalcu/ki v
sredi u za
samostojno

enje.

Ko se izpi e
besedilo Podatki
o svetovalcu/ki
so bili vpisani,
sem, da so se
podatki shranili.
To lahko preverim
tudi, e izberem
ime in priimek
svetovalca/ke.

Popraviti elim
podatke o vodji
sredi a za
samostojno

enje, zato
izberem ime in
priimek, ki sta
zabele ena ob
postavki vodja.



Pripravila: Koordinacija Mre e sredi  za samostojno u enje
V Ljubljani, avgust 2005

Ko sem
spremenil/a
podatke o vodji,
jih moram e
shraniti. To storim
tako, da izberem
gumb Spremeni.
e elim izbrisati

vse podatke,
izberem gumb
Bri i.

Podatki so
shranjeni, ko se
izpi e Podatki o
vodji so bili
spremenjeni.


