
                                                                                       
 
 
 

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si). Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske 

kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev 

zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11.2 prednostne naložbe »Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in 

zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionaln i in lokalni ravni«, 11.2.2 specifičnega cilja »Krepitev 

usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«. 

 

DELAVNICA – DIGITALNE VEŠČINE – 29.9.2021 

Vsakodnevno se srečujemo z izzivi, tudi računalniškimi, ki jih moramo v tem času praktično obvladati 

zato je KS 90 v okviru projekta »Socialni partner za socialni dialog III – Fleksibilen Di@log«, dne 29.9.2021,  

organizirala delavnico/usposabljanje na temo  digitalne veščine - videokonference, delo v oblaku, 

družbena omrežja – praktična uporaba. Potekalo je praktično usposabljanje zato si je moral vsak 

udeleženec zagotoviti računalnik oziroma dostop do računalnika. Delavnica je potekala tudi preko video 

povezave.  

Delavnico je vodil Janez Demšar, samostojni svetovalec na področju direktne prodaje, kar vključuje tudi 

učinkovito uporabo spletnih storitev in družabnih omrežij. Poleg navedenega pa še vedno aktivno izvaja 

izobraževanja in vodenje projektov z navedenih področij in področja uporabe ICT.  

 

Udeleženci so se seznanili s praktičnimi primeri posamezne teme in jih tudi sami preizkusili. Vsak 

udeleženec je prejel gradivo s celotno vsebino, kjer so podrobneje opisani posamezni primeri. V gradivu 

je tudi prostor za zapiske in po dogovoru tudi konkretne naloge za ponovitev. 

Udeležencem je bil omogočen prikaz oziroma praktična uporaba: 

- Delo v oblaku – kaj je oblak in kako ga uporabljamo  

(razumevanje oblaka, glavne prednosti storitev v oblaku, dostop do storitev v oblaku na različnih 

napravah, različni načini dostopa storitev v oblaku (prijava, varnost), predstavitev osnovnih 

storitev ( Gmail, Drive, Dokumenti) in primeri uporabe, primerjava različnih ponudnikov (Google, 

Microsoft). 

- MS Outlook ali elektronska pošta – osnove in kaj je kaj, elektronska pošta, e-poštna sporočila, 

delo s sporočili, uporaba imenika, tiskanje, imenik-delo s kontakti in urejanje, opravila-delo za 

opravili in upravljanje nalog, koledar, sestanki in dogodki, delo z dogodki in sestanki, zahteve za 

sestanek in delo z njimi, arhiviranje sporočil. 

- Družbena omrežja in družbeni mediji – kako razumeti družbena omrežja in njihovo uporabo ali 

zlorabo, primeri uporabe (facebook, twiter…) 

- Sestanek v živo ali na daljavo – kako uporabiti ZOOM, kaj je in kaj je potrebno za uporabo 

ZOOM-a, primer uporabe na pametnem telefonu in na računalniku, varnost in zasebnost. 
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