
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
IZKORISTITE PRILOŽNOST – BREZPLAČEN TEČAJ ZA ZAPOSLENE IN BREZPOSELNE; 15 
srečanj, 1x tedensko  
 
Računalniška pismenost za odrasle (RPO) 
Ime programa: Krepitev sodobnih digitalnih kompetenc  
Trajanje programa: 60 pedagoških ur, obvezna 80 % prisotnost 
 
Ciljna skupina: so odrasli (zaposleni in brezposelni) s končano največ srednjo šolo, s poudarkom na 
starejših od 45 let, ki si želijo ob hitro razvijajočem se tehnološkem napredku nadgraditi digitalne 
kompetence za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.  
 
MODUL 1: Osvežitev osnov za krepitev digitalnih kompetenc - 10 ur 

− temeljna digitalna znanja (delo z računalnikom v okolju Windows 10) 
− internet (varnost na spletu, uporaba spletnih brskalnikov, iskanje uporabnih podatkov in 

informacij s spletnim iskalnikom, nasveti in zvijače za iskanje) 
− elektronska pošta (ustvarjanje elektronskega predala, prejemanje in pošiljanje e-pošte, 

odgovarjanje in posredovanje e-pošte, delo s priponkami) 
 
MODUL 2: Delo s programom za urejanje besedila (Word)  - 20 ur 

− delo z mapami in datotekami (ustvarjanje, brisanje, preimenovanje, kopiranjem premikanje  v 
okolju Windows) 

− pregled delovnega okolja in praktična uporaba orodij programa Word 
− delo s karticami oz. zavihki (Datoteka, Osnovno, Vstavi, Postavitev strani) 
− urejanje Wordovega dokumenta (vnašanje besedila, popravkov, pisava, slogi, poravnave, 

vstavljanje slik in uporaba različnih slogov slik) 
− priprava enostavne tabele 
− postavitev strani in spreminjanje robov dokumenta 
− tiskanje in nastavitve tiskanja 

 
MODUL 3: Uporabne in praktične vsebine za vsakdanje delo in življenje  - 20 ur 

− računalništvo v oblaku (Google Drive, Koledar, Dokumenti) 
− uporaba USB ključka in drugih medijev 
− prenos velikih datotek z uporabo spletne aplikacije WeTransfer 
− varnostno kopiranje, shranjevanje in prenos podatkov 
− praktična uporaba tablic in pametnih telefonov 
− uporaba portalov, aplikacij in spletnih trgovin 
− e-uprava, e-zdravje 
− urejanje fotografij 
− izkušnja virtualne resničnosti, preizkus VR očal in ogled Virtualnega muzeja 4. DRITL v Trbovljah 

(če bo izkazan interes) 
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Vsebine po  dogovoru – 10 ur 

− Osnove s področja tehnologije 4.0 in umetne inteligence, predstavitev za lažje razumevanje in 
sledenje novostim 

− Osnove Excela 
− Vsebine po željah udeležencev 

 
 
Organizacija izobraževanja: 
Program bo potekal v prostorih Zasavske ljudske univerze, 1x tedensko po 4 pedagoške ure (3 cele 
ure), v popoldanskem 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. 
 
Vrednost programa: 362,00 evrov/udeleženca.  
Tečaj je za udeležence brezplačen, ker projekt Center za pridobivanje kompetenc Zasavje 2018–2022 
sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 
 
Reference predavatelja: 
- Dušan Malić, diplomiran ekonomist. Ima dolgoletne izkušnje z izvajanjem različnih računalniških 
tečajev in tematskih delavnic s področja IKT in sodobne digitalne pismenosti. Tečajniki so v anketah 
pohvalili njegov način dela, strokovnost, gradiva, predvsem za potrpežljivost in prilagodljivost 
potrebam vsakega posameznika. 
 
 
Koordinatorka programa: Nataša Pirnat Drobne 
Kontaktni podatki: tel. 03 56 55 126, natasa.pirnat-drobne@zlu.si 
 


