
 

 

 

 

 

 

Projekt: CENTER ZA PRIDOBIVANJE KOMPETENC ZASAVJE 2018–2022 
 

Program: Neformalni izobraževalni programi za odrasle; sklop pridobivanje in zvišanje ravni 
pismenosti 
Ime programa: Digitalna podpora pri oblikovanju gradiv 
 
Trajanje programa: 40 ur, obvezna 80 % udeležba 
 
Ciljna skupina: so odrasli (zaposleni in brezposelni), ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi 
(vključno z ISCED 3 – nižje in srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 
let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta. Osebe, ki želijo nadgraditi svoje 
znanje naprednejših računalniških vsebin. 
 
Cilji programa: razvijanje splošne in specifične računalniške in digitalne pismenosti za lažje 
poročanje, spremljanje in evidentiranje podatkov ter z digitalnim znanjem olajšati vsakdanje 
življenje, s poudarkom na pridobitvi splošnih in naprednejših znanj za uporabo računalniške 
tehnologije (urejevalniki besedil, baz podatkov in uporabe interneta). 
 
Vsebine programa: 
 
1. Uporabno računalništvo (20 ur):  
− uvod v uporabo računalnika: delo v okolju Windows, 
− Word – oblikovanje besedila, pregled delovnega okolja in osnovna opravila, enostavno 

urejanje in oblikovanje, tiskanje, 
− Excel – delo s preglednicami: pregled delovnega okolja in osnovna opravila, enostavno 

oblikovanje podatkov in tabel, izdelava grafikonov, 
− internet in elektronska pošta: uporaba spletnih brskalnikov in iskalnikov, iskanje 

informacij na spletu, ustvarjanje poštnega predala Google Mail (Gmail), pošiljanje in 
prejemanje elektronske pošte, delo s priponkami, 

− uporaba zunanjega pomnilnika: prenašanje in shranjevanje podatkov z računalnika na 
zunanji pomnilnik (CD, DVD, pomnilnik USB). 
 

2. Spet na podeželju (8 ur):  
− poznavanje različnih okolij interneta; iskanje informacij s pomočjo brskalnikov: IE, Mozilla, 

Chrome (portali s področja kmetijstva, spletne strani občin in drugih virov),  
− razpisi, subvencije in e-poročanje (pregled programov in aplikacij potrebnih za poročanje 

pri različnih razpisih, subvencijah, razlaga njihove uporabe), 
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− uporabni portali za podeželje 
− spletna vprašanja in odgovori – uporaba elektronske pošte, 
− forumi. 
 
3. Splet in promocija (12 ur):  
− oglaševanja podeželja in dejavnosti na podeželju in kmetijah (priprava enostavne spletne 

strani, predstavitev drugih oblik spletnega oglaševanja – banerji, 
− spletna prodaja kot ena izmed oblik prodaje pridelkov in izdelkov pridelanih na kmetiji, 

razpisi, subvencije in e-poročanje (pregled programov in aplikacij potrebnih za poročanje 
pri različnih razpisih, subvencijah, razlaga njihove uporabe).  

 
Organizacija izobraževanja: 
Program bo potekal na Zasavski ljudski univerzi, pri konzorcijskih partnerjih  in/ali v 
organizacijah, iz katerih bodo udeleženci programa.  
Usposabljanje se bo izvajalo do 2-krat tedensko po največ 4 pedagoške ure predvidoma v 
popoldanskem času, po predhodnem dogovoru z delodajalci deloma tudi v dopoldanskem 
času.  
 
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. 
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