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Program za pridobivanje digitalnih kompetenc (RDO) 
 
IME PROGRAMA 
 
Računalniško digitalno opismenjevanje (RDO) za delavce tehnične stroke 
 
 
CILJI PROGRAMA 
 
Cilj programa je razvijanje računalniške in digitalne pismenosti za boljše komuniciranje v družbi 
in opravljanje delovnih nalog, s poudarkom na pridobivanju znanja za uporabo računalniške in 
digitalne tehnologije (interneta, e - pošte, e- uprave, e - zdravja, mobilnega telefona in drugih 
digitalnih naprav) ter znanja za potrebe dela. 
 
 
CILJNA SKUPINA UDELEŽENCEV 
 
Ciljna skupina so zaposleni, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna oz. dokončana štiriletna 
srednja šola)  in manj usposobljeni s poudarkom na starejših od 45 let, ki si želijo ob hitro 
razvijajočem se tehnološkem napredku pridobiti ali izboljšati računalniške in digitalne 
kompetence za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja. 
 
 
VSEBINE PROGRAMA 
 
UVODNO SREČANJE: Predstavitev programa, predstavitev mentorja in organizatorja 
izobraževanja.   
TEMELJNA INFORMACIJSKA ZNANJA: osnovna računalniška oprema, glavni deli osebnega 
računalnika,  vhodne enote za vnos podatkov v računalnik, običajne izhodne enote za prikaz 
rezultatov računalniške obdelave, delo z računalnikom, funkcije posebnih tipk, funkcije miške. 
IZDELAVA IN OBLIKOVANJE BESEDIL: urejevalnik besedil:(MS Word 2010), odprtje novega 
dokumenta, vnos besedila in shranjevanje, premikanje in kopiranje dokumentov, oblikovanje 
dokumenta, vstavljanje tabel, tiskanje datotek. 
IZDELAVA TABEL IN OBLIKOVANJE GRAFOV: urejevalnik (MS EXCEL 2010), vnašanje in 
oblikovanje podatkov, oblikovanje tabele, uporaba formul in funkcij, oblikovanje grafov. 
PRIPRAVA PREDSTAVITEV: urejevalnik (MS PowerPoint 2010, Photostory), priprava 
predstavitve (vnašanje in oblikovanje podatkov, animacija, prehodi), predstavitev.  
UPORABA INTERNETA: Osnove interneta: kaj je spletni pregledovalnik (brskalnik),  
pojmi/izrazi in čemu služi,  pozna funkcijo iskalnika (search engine), zaveda se nevarnosti 
okužbe računalnika z virusom preko prenesene datoteke,  zaveda se možnosti prevar pri 
uporabi kreditne kartice na internetu, uporaba spletnega brskalnika, odpre (in zapre) program 
za pregledovanje svetovnega spleta, vnese naslov spletne strani (URL), dostop do spletnih strani,  
pregleduje spletno stran,  nastavi začetno stran spletnega brskalnika, prikaže spletno stran v 
novem oknu, prekine nalaganje spletne strani, osveži spletno stran, doda spletno stran v mapo 
za shranjevanje zaznamkov (mapa Priljubljene), prikaže zaznamovano/priljubljeno spletno 
stran, izbriše zaznamek. 
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UPORABA ELEKTRONSKE POŠTE: Osnovni pojmi, razume sestavo naslova e-pošte,  zaveda se 
možnosti prejema nezaželene pošte,   zaveda se nevarnosti virusne okužbe računalnika zaradi 
odprtja neznanega sporočila ali priloge, vsebovane v neznanem sporočilu, doda, odstrani naslove 
v poštnem predalu, kot so: pošiljatelj, zadeva, datum prejema, osnovna uporaba elektronske 
pošte, odpre (in zapre) program za delo z elektronsko pošto,  odpre prejeto poštno sporočilo,  
zapre poštno sporočilo, odpre in shrani pripete datoteke (file-attachment) na trdi disk, uporabi 
funkcije »Odgovoripošiljatelju«, »Odgovori vsem«, »Posreduj«  z ali  brez vključitve originalnega 
sporočila, sestavi novo sporočilo, vstavi poštni naslov v polje »Za:« Vpiše naslov v polje 
»Zadeva:« Sporočilu pripne datoteko, pošlje sporočila več aslovnikom, določi nastavitve tiskanja 
(celotno sporočilo, izbrane vsebine, določeno število kopij), natisne sporočilo. 
E-STORITVE: Osnovne informacije, seznani se z delovanjem in uporabo e-storitev,  zna poiskati 
spletne naslove za določene storitve (izdaja potrdil, informativni izračun dohodnine, naročilo 
listin, pridobitev subvencij, …), uporaba spletnih storitev in nekateri najpogostejši spletni 
naslovi in njihova uporaba:Državna uprava RS, Uradni list, Gospodarska zbornica, Devizni tečaji 
Banke Slovenije, Nova Kreditna banka Maribor, Vreme, Izobraževanje, Novice, RTV Slovenija, 
Zavod RS za zaposlovanje, Telefonski imenik Slovenije, E – poštni strežniki, Portal e-uprave, 
Davčna uprava Slovenije… 
E–ZDRAVJE: Osnovne informacije, spoznajo nacionalni projekt eZdravje, ki ponuja elektronske 
rešitve za večjo varnost in kakovost izvajanja zdravstvenih storitev (e–naročanje, e- recept, e–
komunikacija..). 
MOBILNI TELEFON: Osnovne informacije, osnovna predstavitev naprave, kaj je SIM kartica, 
različne vrste SIM kartic, ponudniki storitev mobi,  različnime vrste GSMov. Pojmi: GPRS, UMTS, 
GSM, EDGE, WAP.Uporaba mobitela (preprosta uporaba, nos številk v imenik, odajanje stikov, 
uporaba fotoaparata in storitve SMS, zaščita in nevarnosti zlorabe). 
 
 
KOMPETENCE, KI JIH UDELEŽENCI PRIDOBIJO S PROGRAMOM 
 
Udeleženci se bodo seznanili  z varno in kritično uporabo tehnologije informacijske družbe pri 
delu, v prostem času in pri sporazumevanju. Usvojili bodo temeljno znanje v informacijsko - 
komunikacijski tehnologiji, in sicer uporaba računalnikov za iskanje, ocenjevanje, shranjevanje, 
proizvodnjo, predstavitev in izmenjavo informacij ter sporazumevanje in sodelovanjev skupnih 
omrežjih po internetu. Spoznali bodo glavne računalniške aplikacije (obdelovanje besedil, 
razpredelnic, grafov, zbirke podatkov, shranjevanje, upravljanje podatkov, predstavitev ter 
razumevanje nevarnosti spleta). Razumeli bodo, kako IKT podpira ustvarjalnost in inovativnost. 
Sposobni bodo iskanja, zbiranja in obdelave informacij ter kritične in sistematične uporabe, 
odgovorne uporabe interaktivnih medijev ter posredno digitalna pismenost ter zanimanje za 
delovanje v skupnosti in omrežjih v kulturne, socialne in poklicne namene. 
 
 
POGOJI ZA ZAKLJUČEK PROGRAMA 
 
Program je uspešno dokončan, če je udeleženec prisoten najmanj 80 odstotkov ur. Prav tako je 
pomembno, da  udeleženci aktivno sodelujejo, se vključujejo v izvajanje skupinskih aktivnosti ter 
sodelujejo po navodilih izvajalcev. Udeleženci v času usposabljanja izdelajo seminarsko nalogo. 
Po uspešno zaključenem izobraževanju prejmejo udeleženci potrdilo o usposabljanju in prilogo s 
popisom kompetenc po programu. 
  

Povzeto po opisu programa: »Priloga 1B k elaboratu« za javni razpis »Pridobivanje 
temeljnih in poklicnih kompetenc«. 
 

Pripravil: 
Srečko Vidovič, 
vodja MIC TŠC Maribor 


