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Projekt: CENTER ZA PRIDOBIVANJE KOMPETENC ZASAVJE  
2016–2019 

Program za pridobivanje digitalnih kompetenc (RDO) 
Ime programa: JAZ, RAČUNALNIK IN DENAR 

 
Trajanje programa: 50 ur, obvezna 80-odstotna prisotnost 
Pogoj za vključitev: zaposleni, s končano največ srednjo šolo, poudarek na starejših od 45 
let, vključijo pa se lahko tudi mlajši. 
 
Cilji programa:  

 razvijanje računalniške in digitalne pismenosti za prijaznejše življenje, boljše 
komuniciranje v družbi in opravljanje delovnih nalog, 

 izboljšanje računalniškega znanja za potrebe vsakdanjega življenja, 

 pridobivanje kompetenc na področju upravljanja z družinskim proračunom, 

 usposabljanje za načrtovanje, upravljanje in spremljanje ter vrednotenje projektov na 
področju osebnega/družinskega proračuna, 

 spodbujanje odraslih k samoiniciativnosti, podjetnosti in prevzemanju odgovornosti za 
lastne cilje ter motiviranje za proaktivno delovanje, 

 usposabljanje za uresničevanje zamisli in prepoznavanje priložnosti, pasti in tveganja 
upravljanja z denarjem. 

 
Vsebine programa: 
1. INTERNET IN ELEKTRONSKA POŠTA (14 ur): 

 uporaba spletnih brskalnikov in iskalnikov, 

 kako poiskati informacije na spletu o ugodnem nakupu, 

 oblikovanje nakupovalnih navad s pomočjo spleta, 

 oblikovanje nakupovalnih seznamov, 

 pregled spletne strani in aplikacij Zveze potrošnikov Slovenije, 

 varnost na internetu, 

 bonton na internetu, 

 ustvarjanje poštnega predala Google Mail (Gmail), 

 pošiljanje in prejemanje elektronske pošte, 

 delo s priponkami. 
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2. DELO S PREGLEDNICAMI (32 ur): 

 osnovno delo s programom, 

 delo z delovnimi zvezki, vnašanje podatkov in označevanje, delo z dokumenti,  

 oblikovanje preglednic: sestavljanje družinskega proračuna in vodenje družinskega 
proračuna skozi mesec ter spremljanje porabe, načrtovanje izdatkov, načini varčevanja 
za prihodnost, varčevalni načrt, tiskanje dokumenta, 

 shranjevanje na različne medije (USB, CD, DVD). 
 

3. PREGLED SPLETNIH STRANI FINANČNIH USTANOV (4 ure): 

 uporabne storitve finančnih ustanov, 

 bančne storitve. 
 
 
Organizacija izobraževanja: 
Program bo potekal na Zasavski ljudski univerzi v Zagorju, do 2-krat tedensko po največ 4 
pedagoške ure v popoldanskem času od 17.00 do 20.00 oz. po dogovoru s podjetjem. 
 
Število udeležencev v skupini: 13–15 
 
Listina: udeleženci, ki bodo izobraževalni program uspešno končali, bodo prejeli potrdilo o 
usposabljanju in prilogo s popisom kompetenc po programu. 
 
Začetek usposabljanja: po zapolnitvi skupine.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


