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Selitve otrok med skupinami, razredi 

Konec šolskega leta običajno učenci iz 1. razreda napredujejo v 2. razred, iz 2. v 3. razred…  

Spremembe skupin v OST naredimo v meni Pripomočki in nato podmeni Sprememba skupin. 

 

 

 

Pred obdelavo arhivirajte podatke! 

 

Opozorilo: Začnite pri vrhu in 9. razred selite med Izpisane, nato 8. razred v 9. razred… Po vsaki posamezni 

selitvi (torej pri 9. razredu vpišete novo skupino Izpisani), kliknite na gumb Potrdi, da program obdela to 

spremembo, nato se ponovno vrnete v ta pripomoček in naredite enako za 8. razred, ki ga selite v 9. 

razred ter pritisnite gumb Potrdi. To ponovite za vse razrede, saj morate razred "izpraznit" predno vanj 

selite nove otroke. 

 

Ko izberemo Pripomočki→Sprememba skupin se odpre opozorilo: 

  

 

 

Po kliku na V redu se odpre naslednje okno: 



 

7.8.2019 Selitve otrok med skupinami, razredi - 2. 

 

 

Preglednica skupin je sortirana po šifri skupine. V levi polovici preglednice so prikazane vse skupine. 

Sprememba skupin poteka tako, da najprej v levi polovici izberemo skupino, v kateri bomo aktivirali 

spremembo skupine: v kolono Nova skupina vpišemo šifro skupine, v katero bomo "selili" otroke.  

V primeru, da se obarva skupina rdeče pomeni, da trenutno ni nobenega otroka v skupini. 

V koloni otroci v skupini se lahko na odpre seznam otrok v skupini, kjer lahko izločimo otroke, ki jih 

ne želimo prenesti v drugo skupino. 
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V tem primeru vidimo, koliko otrok se bo preneslo v drugo skupino. 

 

 

 

Če ne obstaja noben zapis otrok z novo šifro skupine (nova skupina je brez otrok), se sprememba skupine 

konča. Če pa nova skupina za otroke obstaja (na primer pri selitvi učencev iz 9. razreda v skupino Izpisani), 

nas program opozori: "Nova skupina za otroke že obstaja. Želite nadaljevati?" Po odgovoru Da se 

sprememba skupine konča. 

Ta pripomoček lahko uporabljate tudi za selitve otrok na kodi V, torej selitve otrok v vrtcu. Prav za 

vrtčevske skupine se lahko odločite, da boste za vse otroke, ki jih prenašate iz stare skupine v novo 

skupino, zamenjali tudi program in starostno obdobje tako, da se ta dva podatka prepišeta iz šifranta 

skupin iz nove skupine. 
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*** Navodila pripravljena z različico iCentra 2019.11.000, z naslednjimi dopolnitvami programa se navodila 

lahko spremenijo v skladu z objavljenimi novostmi na spletni strani: http://help.icenter.si/sl/zgodovina-

razlicic in http://podpora.saop.si/ . 

 

 

Šempeter pri Gorici, 7.08.2019        SAOP d.o.o. 

 


