
NAVODILA ZA PRIJAVO NA TEČAJE GZS za spomladi 2015 
 

Bistvene spremembe od preteklih let: 
1.       Prijave bodo potekale preko predprijav. Društvo bo svoje člane prijavilo preko 

seznama, mesta v seznamu bodo imela svojo prioriteto – 1. najpomembnejša prijava, 
2. malo manj in tako naprej do zadnje prijave. Zato bo društvo za en tečaj lahko 
prijavilo samo en seznam. Naknadno prijavljanje, kljub temu da bo razpis še odprt, ne 
bo možno.  Primer: ko bo društvo svoje člane prijavilo na tečaj IDA in prijave poslalo 
na prej, prijava za IDA v tem obdobju ne bo več možna. V seznamu tečajnikov je 
pomemben vrstni red (prioriteta). V primeru, da bo na GZS odobreno manjše število 
tečajnikov od prijavljenih, se bo upošteval vrstni red na predprijavi. Do oddaje 
predprijave lahko vrstni red spreminjate s pomočjo puščic na koncu vrstice.     

2.       Odprta bosta dva razpisa in sicer Razpis »2015 pomlad ICZR IG« in »2015 pomlad 
ICZR PEKRE«. Na Razpis za Pekre se prijavlja samo tečaje IDA in IDA OBN za lokacijo 
PEKRE. Na Razpis za Ig se prijavlja tečaje IDA in IDA OBN za lokacijo IG in vse ostale 
tečaje (TRE, GNP, NS, ….). Prosim bodite pri tem pazljivi, zlasti tisti, ki želite prijaviti 
svoje člane na IDA in IDA OBN v Pekrah! 

3.       Kandidatom, ki jih boste prijavili, v evidenco vpišite njihove elektronske naslove, 
kajti nanje bodo prejeli obvestila, če bo njihova prijava sprejeta. Vabila kot ste jih bili 
do sedaj vajeni OSTAJAJO! 

4.       Prijavite samo kandidate, s katerimi ste se predhodno dogovorili, da jih boste 
prijavili in ki vedno, da se bodo tečaja lahko udeležili.  

 
Navodila za izdelavo prijav: 
V Vukanu greste na zavihek USPOSABLJANJA, skrajno desno imate zavihek PREDPRIJAVA. 
Greste na ta zavihek. 
Odpre se vam razpis, s klikom na gumb »naslednji razpis« se sprehajate med obema 
razpisoma – za Ig in za Pekre. 
Prijavo naredite tako, da levo kjer sta gumba IŠČI in NOV, kliknete gumb NOV. Desno se vam 
odpre forma v kateri izberete Razpis (Ig ali Pekre) in vrsto usposabljanja. Nato kliknete 
SHRANI, pod shrani se vam odpre opcija predprijave PGD. Kliknete to. Odpre se vam forma 
za vnos tečajnikov. Skrajno desno se nahaja gumb NOV. S tem gumbom dodajate člane, ki jih 
želite prijaviti na izbrani tečaj. 
Ko ste izbrali vse želene člane, lahko s puščicami desno spremenite njihov vrstni red – 
oblikujete prioritetno listo. Ko ste zaključili z delom, pritisnete SHRANI in ZAKLJUČI.  
Prijave bodo šle na nivo GZ, kjer jih mora administrator GZ potrditi, da pridejo na nivo GZS.  
 
Vse to mora biti narejeno najkasneje do 15. 11 2014 do polnoči, zato NE ČAKAJTE NA ZADNJI 
DAN, saj je 15.11. sobota in ni delovni dan strokovne službe GZ Žalec. 
 
Ponovite prijavo za vse ostale tečaje. 
 
Če boste imeli težave, lahko tako kot vedno pokličete strokovno službo GZ Žalec. 
 
 


