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PrijavaPrijava dejavnosti v TVU

•• zbiranje prijav dejavnosti v TVU 2010: zbiranje prijav dejavnosti v TVU 2010: 15. 3. 15. 3. –– 30. 4. 201030. 4. 2010

•• način prijave: internetna ali klasična prijava  način prijave: internetna ali klasična prijava  

•• vsi vsi obrazci za prijavo so obrazci za prijavo so objavljeni objavljeni na na http://http://tvu.acs.si/prijavatvu.acs.si/prijava•• vsi vsi obrazci za prijavo so obrazci za prijavo so objavljeni objavljeni na na http://http://tvu.acs.si/prijavatvu.acs.si/prijava

•• navodila za enavodila za e--prijavo dejavnosti so dostopna na spletni prijavo dejavnosti so dostopna na spletni 
strani po prijavi v strani po prijavi v aplikacijo aplikacijo 

•• objava spletnega koledarja: objava spletnega koledarja: http://tvu.acs.si/koledarhttp://tvu.acs.si/koledar

•• uradna objava koledarja bo uradna objava koledarja bo 3030. 4. 4. 2010 . 2010 ali sprotno ali sprotno 
objavljanje ob prijavi objavljanje ob prijavi 

Erika Brenk, ACS



Napotki ob prijavi v TVUNapotki ob prijavi v TVU

•• uporaba že dodeljenega uporabniška imena in gesla uporaba že dodeljenega uporabniška imena in gesla 

•• registracija (pod)izvajalcev, ki v TVU še niso sodelovaliregistracija (pod)izvajalcev, ki v TVU še niso sodelovali

•• prijavo opravi koordinator ali podizvajalec (ne oba)prijavo opravi koordinator ali podizvajalec (ne oba)•• prijavo opravi koordinator ali podizvajalec (ne oba)prijavo opravi koordinator ali podizvajalec (ne oba)

•• vnos vnos točnih podatkov o ustanovi (ne kratic v nazivu)točnih podatkov o ustanovi (ne kratic v nazivu)

•• vnos točnih kontaktnih podatkov (evnos točnih kontaktnih podatkov (e--naslovi, odgovorne naslovi, odgovorne 
osebe za TVU …)osebe za TVU …)

•• vnos vnos podatkov z malimi tiskanimi črkamipodatkov z malimi tiskanimi črkami

Erika Brenk, ACS



Napotki ob prijavi dejavnosti TVUNapotki ob prijavi dejavnosti TVU

• naslov prireditve naj pove čim večnaslov prireditve naj pove čim več

•• vnos vnos prireditve z malimi tiskanimi črkami (naslov, opis …)prireditve z malimi tiskanimi črkami (naslov, opis …)

•• vnos točnih podatkov vnos točnih podatkov o prireditvi (kraj o prireditvi (kraj in naslov, kontaktna in naslov, kontaktna •• vnos točnih podatkov vnos točnih podatkov o prireditvi (kraj o prireditvi (kraj in naslov, kontaktna in naslov, kontaktna 
oseba oseba …) …) 

•• čim čim bolj točna določitev bolj točna določitev ciljnih skupinciljnih skupin in in vsebin prireditevvsebin prireditev
(vodilne teme TVU) (vodilne teme TVU) 

Erika Brenk, ACS



Napotki ob prijavi dejavnosti TVUNapotki ob prijavi dejavnosti TVU

•• prireditev prireditev z istim naslovom, izvedena večkrat na z istim naslovom, izvedena večkrat na isti lokacijiisti lokaciji
prijavljamo kot eno prireditev z dodatnimi terminiprijavljamo kot eno prireditev z dodatnimi termini

• prireditve z istim naslovom, izvedene na prireditve z istim naslovom, izvedene na različnih lokacijahrazličnih lokacijah
prijavljamo ločenoprijavljamo ločenoprijavljamo ločenoprijavljamo ločeno

• posebej prijavljamo otvoritve razstav in razstave oz. posebej prijavljamo otvoritve razstav in razstave oz. 
podobne primere prireditevpodobne primere prireditev

•• po izvedenem dogodku zabeležimo po izvedenem dogodku zabeležimo število število udeležencev, udeležencev, 
posebnosti ...posebnosti ...

Erika Brenk, ACS



Naročanje gradiva TVUNaročanje gradiva TVU

•• naročanje naročanje preko preko spletaspleta (po prijavi), navadni pošti ali e(po prijavi), navadni pošti ali e--pošti pošti 
((tvuadmin@acs.sitvuadmin@acs.si) ) 

• prevzem možen od pon.prevzem možen od pon.––pet., med 8.00 in 15.00 uro (ali po pet., med 8.00 in 15.00 uro (ali po • prevzem možen od pon.prevzem možen od pon.––pet., med 8.00 in 15.00 uro (ali po pet., med 8.00 in 15.00 uro (ali po 
dogovoru)dogovoru)

•• prevzem prevzem gradiva v roku, ki ga navedete ob naročilugradiva v roku, ki ga navedete ob naročilu

• gradivo za podizvajalce naj naroča njihov gradivo za podizvajalce naj naroča njihov koordinator koordinator 

Franci Lajovic, ACS



Anketa TVUAnketa TVU

•• poročanje o izpeljavi TVU 2010: poročanje o izpeljavi TVU 2010: preko spleta ali po poštipreko spleta ali po pošti

• anketni obrazci bodo dostopni na anketni obrazci bodo dostopni na http://tvu.acs.si/anketahttp://tvu.acs.si/anketa

•• zbiranje anket: zbiranje anket: 1. 6. 1. 6. –– 31. 7. 201031. 7. 2010•• zbiranje anket: zbiranje anket: 1. 6. 1. 6. –– 31. 7. 201031. 7. 2010

• izpolnjena anketa in pisna vloga izpolnjena anketa in pisna vloga o sodelovanju v TVU 2010 o sodelovanju v TVU 2010 
sta sta pogoj za izdajo potrdila o sodelovanju v TVUpogoj za izdajo potrdila o sodelovanju v TVU

Franci Lajovic, ACS


