
Trajanje programa: 50 pedagoških ur
Kraj izvajanja: sedež podjetja Kadring, d. o. o., Trg
svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica
Termini: 10 srečanj, s pričetkom 1. septembra 2022, ob
9.00 in z zaključkom 4. oktobra 2022. Delavnice bodo
potekale vsak torek in četrtek, od 9.00 do 11.45. Izvedba
bo potekala v živo, v računalniški učilnici, v prostorih
podjetja Kadring (Trg svobode 26, Slovenska Bistrica). 
Št. udeležencev: največ 15
Ciljna skupina so udeleženci, ki so starejši od 45. let in imajo
največ V. stopnjo izobrazbe

Predstavitev programa RDO:
Računalniško digitalno

opismenjevanje 

PODATKI O PROGRAMU



SREČANJE VSEBINA

Spoznavanje z
računalnikom

Raziskovalec
in internet

Fotografije -
Digitalna

fotografija

Elektronska
pošta

Socialni
mediji

Vklop in izklop računalnika, delo z miško, 
spoznavanje operacijskega sistema Windows,
dostop do najpogosteje uporabljenih programov:
Internet, Microsoft Office, Računalo, Koledar, Igre.,
seznanitev s funkcijami posameznih programov,
uporaba tipkovnice – osnovno tipkanje v beležnici.
Seznanitev z vajami za hitrejše tipkanje. 

 
Brskanje po internetu, iskanje informacij, iskanje fotografij
in drugih datotek, shranjevanje datotek na namizje,
kreiranje mape, kreiranje podmape.
Shranjevanje datotek v mapo.
Prenašanje datotek iz ene v drugo mapo.
Vaja: kratek preizkus znanja iz prejšnje ure

 
Vaja: kratek preizkus znanja iz prejšnje ure
Izdelava fotografij s pametnim telefonom
Posnetek predmetov
Urejanje fotografij
Shranjevanje fotografij
Prenos fotografije iz medija na računalnik

 
Vaja: kratek preizkus znanja iz prejšnje ure
Izdelava elektronskega računa.
Priprava elektronske pošte.
Posredovanje pošte, urejanje poštnega nabiralnika.
Dodajanje priponke.
Pošiljanje pošte, urejanje nabiralnika.
Dodajanje prejemnikov, skrita kopija.
Blokiranje spam mailov.

 Vaja: kratek preizkus znanja iz prejšnje ure
Spoznavanje najbolj uporabljenih socialnih medijev
(Facebook, LinkedIN, Instagram).
Varnost osebnih podatkov.
Izdelava profila na FB, dodajanje prijateljev.
Dodajanje fotografij na profil., dostop do FB prek
pametnega telefona.



SREČANJE VSEBINA

Uporabni
internet

Uporabni
internet -

Glasba in film

Word

Excel

Zaključno
srečanje,
podelitev

certifikata in
praktično darilo

-E-napotnica
naročanje kartice zdravstvenega zavarovanja 
Iskanje obrazcev (ZPIZ, ZZZS – naročanje
kartice zdravstvenega zavarovanja, center
za socialno delo …)

 
Dostopanje do filmov
Dostopanje do glasbe
Objava oglasa za avtomobil. 
Avto net (objava in pregled oglasov)
Iskanje informacij prek spleta.
Varnostni vidik iskanja informacij prek spleta. 
Iskanje navodil za izvedbo domačega projekta. 

 Vaja: kratek preizkus znanja iz prejšnje ure
Oblikovanje besedila.
Vstavljanje slike.
Vstavljanje tabele.
Priprava vabila na zabavo.
Shranjevanje datoteke.
Pošiljanje datoteke po e-mailu.
Spoznavanje funkcije copy-paste.
. 

 Vnos podatkov.
Oblikovanje tabele.
Vnos osnovnih formul. 
Izdelava mesečnega proračuna.
Izdelava osnovnih računov.

. 

 
VUtrjevanje znanja, zaključek programa.

Podelitev certifikatov in praktičnih daril. 

. 

 



KAJ BOSTE PRIDOBILI S TEM TEČAJEM:

spoznajo osnovne komponente računalnika in razumejo
osnovne pojme informacijske tehnologije, 
naučijo se uporabljati osnovne funkcije osebnega računalnika,
operacijskega sistema in spleta, 
naučijo se organizirati in upravljati z nosilci podatkov in
datotekami, 
izboljšajo svojo poučenost o sodobni IKT in njeni uporabi, pa tudi
splošno poučenost v najširšem smislu 
naučijo se pisati, oblikovati in tiskati besedilo, 
znajo uporabljati glavne spletne storitve in elektronsko pošto,
znali boste poiskati želene informacije in aktualne novice na
spletu,
sestavili boste preprosto sporočilo in ga posredovali na dani
elektronski naslov,
znali boste uporabiti digitalni fotoaparat, prenesti 
posnete fotografije in jih osnovno oblikovati

prenesti boste znali film iz spletnega mesta na 

znali boste uporabljati spletno banko in
znali boste oddati e-napotnico in poiskati najkrajše               
 čakalne dobe na preglede prek spleta.

        (obrezati …),

        računalnik in ga predvajati v ustreznem programu,

Udeleženci v programu:


