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OSNOVNI OPIS PROGRAMA
Dostop do programa
Za zagon programa potrebujete povezavo z internetom ter nameščen Internet Explorer ver. 11 ali višja različica,
Mozilla Firefox ali Google Chrome. Do programa dostopate preko portala ministrstva, ki se nahaja na spletnem
naslovu:
http://eportal.mss.edus.si.
Na portal se prijavite z digitalnim potrdilom s klikom na gumb PRIJAVA.
Sama aplikacija Evidenca VI programov in VI zavodov je dostopna tudi brez prijave z digitalnim potrdilom,
vendar podatke lahko le pregledujete, s prijavo pa ob ustreznih pravicah določene podatke tudi urejate.
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O programu
Aplikacija EVIZ je namenjena vnosu in evidenci podatkov vzgojno-izobraževalnih zavodov in programov. V sami
aplikaciji lahko uporabnik z ustreznimi pravicami na pooblaščenem zavodu ureja določene kontaktne podatke.
Povezava Podatki za razpis odraslih je namenjena vnosu predvidenih programov in lokacij za izvedbo
izobraževanja odraslih, ki jih namerava izvajati izbrani zavod oz. njegove enote na lokacijah zavoda ali
dislokacijah.
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VNOS PODATKOV
Izvajalci izrednega izobraževanja v aplikacijo EVIZ vnesete podatke o predvidenem številu vpisnih mest za
programe izrednega izobraževanja, ki jih nameravate izvajati naslednje šolsko leto.
V aplikaciji EVIZ izberete zavod oziroma njegovo enoto, ki namerava izvajati določen program. Po kliku na
povezavo Podatki za razpis odraslih, se bo odprlo novo okno, kamor boste vnesli podatke o programu, ki ga
nameravate tu izvajati:
- program (spustni seznam z vsemi programi izvedbe za izredno izobraževanje, ki jih izvaja tako matičen
zavod kot enote),
- predvideno št. mest za prvi vpis, pri čemer prvi vpis pomeni vpis udeleženca, ki je prvič sprejet in
vpisan v določen program šole,
- predvideno št. mest za nadaljnji vpis,
- oblika izvedbe (spustni seznam z izbirami: I individualen, S skupinski, K kombiniran),
- dislokacija (v primeru izvajanja na drugi lokaciji).

V kolikor bo izvajanje programa potekalo na drugi lokaciji in ne na zavodu, obkljukajte polje Dislokacija. Odprl
se bo nabor polj, kjer z izbiro iz spustnega seznama vnesete naslov dislokacije z možnostjo vnosa opomb za ta
naslov:

S klikom na gumb Dodaj/Dodaj dislokacijo, se bodo vneseni podatki zapisali v tabelo.
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Pod tabelo s seznamom dodanih programov, ki jih nameravate izvajati, se nahaja polje za vnos morebitnega
predvidenega datuma Informativnega dne, morebitne opombe in gumb Shrani.

V kolikor želite posamezen podatek v dodani vrstici popraviti, lahko to storite tako, da kliknete na povezavo
Uredi. Takrat se bo aktivirala vrstica in bo popravljanje vseh vnesenih podatkov omogočeno. Po popravljanju
kliknite na gumb Shrani, da se spremembe zapišejo oz. Prekliči, da ostanejo podatki nespremenjeni.
Posamezno dodano vrstico lahko izbrišete s klikom na povezavo Briši. V kolikor ste za posamezen vneseni
program pozabili vnesti Dislokacijo, morate vnesene podatke pobrisati in njih na novo dodati, skupaj s podatki
o Dislokaciji.
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TEHNIČNA POMOČ
Navodila podpirajo le tehnično delovanje aplikacije, v primeru težav z delovanjem programa se za tehnično
pomoč obrnite na elektronski naslov miha.podrzaj@gov.si.

