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Vsebina 

• Sistem ON-LINE – kaj je narobe z 

zgoščenkami 

• Postopek registracije 

• Postopek opravljanja izpita  

• Postopek opravljanja šolskega tekmovanja 

• Kako naprej 
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Sistem on-line proti starim 

dobrim zgoščenkam 

• Za uporabo potrebujemo samo spletni brskalnik in 

internetno povezavo. 

• Odpade nameščanje programov in vse težave 

povezane s tem. 

• Rezultati so na voljo na eni, skupni točki. Za nazaj in 

za naprej. 

• Odpade iskanje rezultatov po računalnikih v učilnici. 

• Dodajanje / odvzemanje vprašanj in odgovorov. 

• Odpade zamudno nameščanje popravkov na 

računalnike. 

• Postopek uporabe je enak kot na zgoščenki! 
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Postopek registracije – oddaja 

vloge 

• Učitelj / učiteljica izpolni vlogo za dostop do sistema. 

• Vloga je izvedena v obliki obrazca na spletni strani: 

                      https://promet.kolesar.info/edt/ 
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Podatki za dostop - 

pravila 

• Podatki prispejo po klasični pošti na naslov šole. 

• Dopis shranimo: potrebujemo ga v primeru 

“pozabljenega gesla” - podpora@kolesar.info 

• Vsak učitelj / učiteljica potrebuje svoje uporabniško 

ime in geslo. 

• Iste podatke lahko uporabi za IZPIT in 

TEKMOVANJA. 

• Število uporabnikov posamezne osnovne šole ni 

omejeno. 
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Opravljanje izpita - koraki 

• Vnos otvoritve sezone – opravimo enkrat v šolskem 

letu. 

• Vnos učencev. 

• Opravljanje izpita. 

• Rezultati učencev. 
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Vnos otvoritve sezone 
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Dodajanje učencev 
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Opravljanje šolskega 

tekmovanja - koraki 

• Vnos otvoritve sezone – opravimo enkrat v 

šolskem letu. 

• Vnos učencev. 

• Opravljanje izpita. 

• Rezultati učencev. 

• Prijava na kvalifikacijsko tekmovanje. 
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Podpora projektu 

 S kolesom v šolo 

• Navodila za uporabo v obliki video posnetkov. 

• Elektronska podpora:  

podpora@kolesar.info 

• Novice, povezave in osvežena zbirka najpogostejših 

vprašanj: 

www.kolesar.info 
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