
 

  

 

 Z nami po e-znanje 
računalniške delavnice                                     

oktober 2015–april 2016 

 

Goriška knjižnica Franceta Bevka v sodelovanju z                                                 
Itea, računalniške storitve na daljavo 

 

PRIJAVE 

- Vse delavnice so brezplačne, vendar je prijava obvezna. 

- Možna je prijava na posamezne delavnice. 

- Knjižnica začne zbirati prijave teden dni pred pričetkom 

delavnic. Prijavite se lahko po telefonu: 05/33 09 110 (Polonca 

Kavčič) in 05/33 09 111 (Tina Podgornik), vsak delovni dan od 

7.00 do 15.00. Ob prijavi zbiramo naslednje podatke: ime in 

priimek, naslov, kraj, telefonska številka, naziv delavnice, 

računalniško predznanje. 

- Število udeležencev posamezne delavnice: 8 

 

DODATNE INFORMACIJE 

  V knjižnici je na voljo 8 računalnikov. Da bo delavnica kar najbolj 

učinkovita, priporočamo uporabo lastne opreme (telefon, tablica, 

bralnik …) na naslednjih delavnicah: 4, 5, 6, 9, 12, 13  

  Posamezna delavnica bo izvedena, če bo prijavljenih najmanj 5 

kandidatov.  

  Vse delavnice bodo potekale ob torkih od 17.00 do 18.30. Datumi za 

posamezne izvedbe delavnic se lahko spremenijo. Prijavljene kandidate 

bomo o spremembi obvestili. 

  Vse delavnice bodo potekale v računalniškem kotičku Goriške 

knjižnice, Trg Edvarda Kardelja 4, 5000 Nova Gorica. 

  Izvajalec: Tea Trebižan, ITea.si, tea@itea.si 

 

 

 
 

 



 
Predznanje: Od udeležencev na vseh delavnicah pričakujemo osnovno poznavanje 
dela v okolju Windows, uporabe interneta in e-pošte. 
 

SKYPE, FACEBOOK, GOOGLE EARTH 
 

Delavnica 1: Skype, 6. oktober 2016 (17.00–18.30) 
- prenos in namestitev enega najpogosteje uporabljenih programov za komunikacijo 
prek interneta; - pregled osnovnih nastavitev in urejanje profila, iskanje stikov, prikaz 
klica, video klica ter nekaterih naprednejših funkcij 
  

Delavnica 2: Socialna omrežja, 13. oktober 2015 (17.00–18.30) 
- pregled nekaterih vodilnih socialnih omrežij in predstavitev razlik med njimi;  
- Facebook: iskanje stikov, nastavitve zasebnosti; - predstavitev socialnih omrežij po 
dogovoru z udeleženci 
 

Delavnica 3: Google Earth, 20. oktober 2015 (17.00–18.30) 
- namestitev in predstavitev programa; - predstavitev nekaterih podobnih programov; 
- načrtovanje in ogled poti z uporabo avtomobila/kolesa ali peš, virtualni ogled krajev 
(3D), iskanje krajev in naslovov, dodajanje lastnih fotografij kraja v Google Earth 
 

UPORABA MOBILNIH NAPRAV – TABLICE IN PAMETNI TELEFONI 
 

Delavnica 4: Osnove, 3. november 2015 (17.00–18.30) 
- pregled operacijskih sistemov na telefonih in tablicah (Apple, Android, MS Windows);  
- osnovne nastavitve telefona, principi dela na posameznih napravah in operacijskih 
sistemih, pregled prednosti in slabosti 
 

Delavnica 5: Aplikacije, 10. november 2015 (17.00–18.30) 
- uporaba aplikacij na posameznih operacijskih sistemih, primerjava števila aplikacij, 
pregled najbolj priljubljenih aplikacij ter kaj storiti v primeru težav 
 

Delavnica 6: Vsakdanja uporaba mobilnih naprav, 24. november 2015 (17.00–18.30) 
- uporaba spletnega odjemalca na mobilnih napravah; - spoznavanje brskalnika za 
iskanje po spletu; - uporaba nekaterih najbolj priljubljenih aplikacij (ogled video 
vsebin, spletni portali itd.) 
 

RAČUNALNIŠTVO V OBLAKU 
 

Delavnica 7: Spletne strani za hrambo dokumentov, 2. februar 2016 (17.00–18.30) 
- najbolj priljubljene strani za hranjenje datotek; - prednosti in slabosti hranjenja v 
oblaku; - uporaba 
 

Delavnica 8: Spletne strani za delo z dokumenti, 9. februar 2016 (17.00–18.30) 
- spletne rešitve za delo z dokumenti (Google Docs, Microsoft Office Online) ; - plačljivi 
in brezplačni, prednosti in pomanjkljivosti; - Printbox 
 

 

 

DIGITALNA FOTOGRAFIJA IN USTVARJANJE VARNOSTNIH KOPIJ 
 

Delavnica 9: Od kamere do računalnika, 23. februar 2016 (17.00–18.30) 
- prenos fotografij iz digitalnih kamer na računalnik ali mobilno napravo; - tipi kartic 
(Flash, MicroSD) 
 

Delavnica 10: Programi za delo s fotografijami, 1. marec 2016 (17.00–18.30) 
- programi za pregled in urejanje fotografij; - plačljivi in brezplačni, prednosti in 
slabosti posameznih programov 
 

Delavnica 11: Varnostne kopije: Zakaj in kako, 8. marec 2016    (17.00–18.30) 
- najbolj priporočljivi načini hranjenja dokumentov; - izdelava varnostne kopije;  

- digitalna potrdila: pravilen uvoz in izvoz 
 

E-KNJIGE IN E-STORITVE  
 

Delavnica 12: E-knjige in e-bralniki, 15. marec 2016 (17–18.30) 
- posebnosti e-knjig in delovanje e-bralnikov; - primerjava e-bralnikov in navadnih 
tablic 
 

Delavnica 13: Delo z e-bralniki, 29. marec 2016 (17–18.30) 
- kje najdemo slovenske e-knjige in svetovne e-knjige; - kako prenesemo e-knjigo na 
e-bralnik in kako ga uporabljamo 
 

Delavnica 14: Spletna banka, 12. april 2016 (17–18.30) 
- katere storitve omogočajo spletne banke, prednosti in slabosti poslovanja 
 

Delavnica 15: Spletno nakupovanje, 19. april 2016 (17–18.30) 
- katere so najbolj priljubljene spletne nakupovalne strani, kaj ponujajo in na kakšne 
načine opravimo nakup 
 

VARNOST 
Delavnica 16: Nevarnosti na spletu, 26. april 2016 (17–18.30) 
- najbolj pogosti in nevarni pripetljaji pri uporabi spleta v vsakdanjem življenju 
 

Delavnica 17: Odprava nevšečnosti, 3. maj 2016 (17–18.30) 
- kaj storiti, če se računalnik »okuži« 
 
 

Napovedujemo: računalniške delavnice za otroke v času prvomajskih počitnic.  


