
 

Tečaj računalništva: Spletna orodja za delo in 

komunikacijo na daljavo 

 
Program v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-22 je 
namenjen zaposlenim in brezposelnim, starejšim od 45 let, ki imajo le osnovna  znanja za 
delo z računalnikom in internetom, so manj kompetentni za delo v digitalnih okoljih in 
potrebujejo osnovne veščine za učinkovito elektronsko komuniciranje.  

Digitalno kompetentne osebe se lažje vključujejo v delovne procese ter tako razširijo svoje 
zmožnosti komuniciranja v delovnem procesu. 

Temeljni namen programa je udeležencem omogočiti, da se naučijo uporabe sodobnih poti 
in orodij za komunikacijo, kot so Zoom, Skype ter druga orodja, ki jim še posebej v času 
korone in novega načina dela na daljavo omogoča ohranjati delovno konkurenčnost.   

Udeleženec je po končanem 40-urnem programu pridobil naslednje 
kompetence: 

 Je seznanjen z osnovnimi značilnosti dela in komuniciranja na daljavo 

 Pozna prednosti in pasti dela komuniciranja na daljavo 

 Zna našteti več vrst orodij za delo in komuniciranje na daljavo 

 Pozna videokonferenčni bonton 

 Je seznanjen s strojno opremo , ki jo potrebuje za delo in komuniciranje na daljavo 

 Zna namestiti na računalnik in pametno napravo videokonferenčno orodje ZOOM in 

Cisco Webex 

 Brez težav se poveže na spletni sestanek (kot udeleženec) preko povabila ali ID 

številke ter gesla učilnice 

 Samostojno organizira spletni sestanek in povabi udeležence 

 Samostojno obvladuje celotno organizacijo spletnega sestanka, kot gostitelj (pozna 

večino gostiteljski funkcij) 

 Obvladuje napredne funkcije, ki jih ponuja videokonferenčno orodje Zoom 

 Ve, kako rešiti tehnične težave, ki se lahko pojavijo pri uporabi videokonferenčnih 

orodij 

 Zna uporabljati videokonferenčna orodja na pametni napravi  

 Dobro pozna spletna orodja za videokonference Google Meet, Jitsi meet ter Skype 

kot udeleženec sestanka in kot organizator sestanka 



 Zna namestiti in uporabljati aplikacijo Viber na pametni napravi 

 Zna namestiti in uporabljati aplikaciji za oddaljen dostop do računalniki Teamviewer 

in AnyDesk 

 Obvlada oblačno storitev Google Stiki (organizacija stikov, skupine …) 

Izvedba programa leto 2021 

V prvi polovici leta 2021 (do 31. 5. 2021) je bilo izvedeno eno računalniško uporabljanje, ki je 
potekalo od 8. 3. 2021 do 31. 3. 2021. 

V program digitalnega opismenjevanja je bilo v tem času vključenih 15 udeležencev (od 
tega 8 enkratnih udeležencev), 3 moški in 12 žensk. Vsi udeleženci so bili starejši od 45 let. 
Vsi udeleženci so program uspešno zaključili. 

Program je potekal na sedežu Univerze za tretje življenjsko obdobje, Poljanska cesta 6, 1000 
Ljubljana.  

Vsi udeleženci so dobili gradivo.   

Kontakt:  
Petra Bališ, + 386 41 779 653, petr@balis.si 
 
Vodja konzorcija: 
Dragica Glažar, +386 5 933 64 10 ali +386 30 642 425, dragica.glazar@cene-stupar.si 
 

Izvajalec programa je Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, združenje za 

izobraževanje in družbeno vključenost v okviru projekta Pridobivanje kompetenc 2018-2022. 

SUTŽO je partnerica v konzorciju organizacij, izbranem na Javnem razpisu za pridobivanje 

temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022. Operacijo sofinancirata Republika 

Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega 

socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske 

kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko 

učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba: 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do 

vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih 

oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje 

prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; 

specifični cilj 10.1.1: Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje. 
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