
  

 

Brezplačno učenje zaposlenim in brezposelnim od 2018 do 2022 omogočata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter 

Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Z računalnikom do enostavnega e-poslovanja – Računalništvo v turizmu           50 ur        Tečaj na daljavo 

Kaj želimo doseči? Kaj bomo delali? Kdo se lahko vključi v program?   
 

Omogočiti vam, da: 
 
- si pridobite ali posodobite 

spretnosti za hitrejše in bolj 
učinkovito delo pri e-
poslovanju, ter pri odločanju v 
poslovnem in osebnem 
življenju, 
 

- samostojno uporabljate najbolj 
uporabne spletne strani, 
portale in orodja, ki vam bodo 
prihranili veliko časa, 
 

-    spoznate sinhrono e-učenje. 
 

 

- Na praktičnih primerih se boste uporabljali 
elektronsko pošto za komunikacijo s strankami in v 
promocijske namene. Seznanili se boste z varnostjo na 
spletu, 

- Če digitalnega certifikata še nimate, se boste naučili, 
kako ga pridobite in namestite. Naučili se boste 
upravljati z njim. Spoznali boste njegovo uporabnost 
pri delu in v vsakdanjem življenju.  

- Seznanili se boste z nekaterimi uporabnimi spletnimi 
stranmi, kot so e-uprava, e-davki, e-prostor, Ajpes itd.  

- Spoznali boste najbolj uporabno mini blagajno. Naučili 
se jo boste uporabljati na računalniku, tablici in 
pametnem telefonu.   

- Seznanili se boste s portali za enostavno upravljanje 
turistične dejavnosti (e-Turizem, Booking, Airbnb).  

- Spoznali boste prednosti družabnih omrežij Facebook-
a in Instagram-a za promocijo.  

- Naučili se boste, kako vzpostaviti lastno spletno stran.  
 

- V program se lahko vključijo zaposleni in 
brezposelni. Prednost imajo starejši od 45 
let, osebe s končano največ srednjo 
(poklicno) šolo in tisti, ki se v projekt 
vključujejo prvič.  
 

- Tečaj je primeren tako za tiste, ki se prvič 
srečujete z e-poslovanjem, kot tudi za 
uporabnike, ki bi želeli nekaj več. 
Potrebno je osnovno predznanje uporabe 
računalnika za oblikovanja besedil in 
brskanje po spletu. Pomembno je, da 
imate lastno elektronsko pošto in jo 
aktivno uporabljate.  
 

- Pogoj za zaključek programa je vsaj 80 % 
aktivna udeležba. 

 

 

 


