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Računalniška pismenost za odrasle 
 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: 60 ur 
Predvideno število vključenih v posamezno izvedbo programa je 12 udeležencev. 

 
CILJNA SKUPINA 
Brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje in jih pristojna območna služba napoti 
na izobraževanje. Ciljna skupina so osebe brez osnovnih računalniških predznanj, ki računalnika še niso 
uporabljali in si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z njim za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega 
življenja.  
 
CILJI PROGRAMA 
Ciljna skupina bo s pridobljenimi osnovnimi znanji s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij 
izboljšala svoj položaj v sodobni družbi ter izboljšala svoje zaposlitvene možnosti. 
 
VSEBINA PROGRAMA 
1. Temeljna informacijska znanja (poznavanje računalnika, delo z računalnikom, prilagoditev in uporaba 
namizja, delo s podatki). 
2. Izdelava in oblikovanje besedil (osnove urejevalnika besedil, urejanje dokumentov, oblikovanje 
dokumenta, vstavljanje tabel, tiskanje datotek). 
3. Uporaba interneta (osnove interneta, uporaba spletnega brskalnika, iskanje na spletu). 
4. Uporaba elektronske pošte (osnovni pojmi, osnovna uporaba elektronske pošte, urejanje elektronske 
pošte). 
 
NAČINI PREVERJANJA ZNANJA: 
Znanja in spretnosti se preverjajo ob zaključku programa. Preverjanje poteka individualno, v obliki 
praktičnega preizkusa. Preizkus traja največ 60 minut. Področja, ki se v programu ocenjujejo so: temeljna 
informacijska znanja, izdelava in oblikovanje besedil, uporaba interneta, uporaba elektronske pošte. 
Kandidat opravlja izpit iz vseh področij hkrati. Za uspešno opravljen izpit mora kandidat pri vsakem delu 
zbrati najmanj 60% vseh točk. Če v določenem sklopu ne doseže minimalnega števila odstotnih točk, 
ponovno opravlja le posamezni sklop. Kandidat doseže minimalni standard (60 % točk v posameznem 
sklopu), če zna na posameznem področju samostojno opraviti naloge, kot so opredeljene v programu.  
 
Udeleženci, ki uspešno zaključijo izobraževanje po RPO, prejmejo potrdilo o usposabljanju (Pravilnik o 
obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraževanju, (Uradni list RS, št. 44/08, 37/09, 71/09, 34/10 in 
44/12) in prilogo s popisom pridobljenih kompetenc po programu. 

 
ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA: 
Program bo potekal na Zasavski ljudski univerzi. Program traja 60 šolskih ur oz. predvidoma 8 tednov, 
potekal bo 2x tedensko v dopoldanskem ali popoldanskem času po največ pet šolskih ur. 

 


