
 
 
 
 

Naziv programa Spletne aplikacija in Excel – znanje za uspešnost in 

učinkovitost pri delu 

Področje Storitve 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

Ekonomska in trgovska šola Brežice 

Bernard Ivšić, Nadja Ivšić 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Udeleženci programa bodo pridobili nove veščine in/ali 

izboljšali kompetence na področju mehkih veščin in znanj s 

področja informacijsko-komunikacijske tehnologije in jih 

znali koristno vključevati v svoje delo, s poudarkom na 

kompetencah učinkovite rabe orodja Excel ter specifičnih 

aplikacij, ki se uporabljajo v vzgoji in izobraževanju. 

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
V skladu z Resolucijo o Nacionalnem programu izobraževanja 
odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 je potrebno 
v okviru tretjega prednostnega področja – usposabljanje in 
izpopolnjevanje za potrebe dela – spodbujati razvoj in izvajanje 
izobraževalnih programov in dejavnosti, ki bodo prilagojene 
razvojnim potrebam trga dela.  
Z analizo smo ugotovili, da v VIZ obstajajo potrebe po 
pridobivanju specifičnih znanj s področja računalništva, še zlasti 
na področju dela s podatki in uporabe specifičnih spletnih 
aplikacij, s katerimi se srečujejo vsak dan. 
Namen programa je izboljšati računalniške in digitalne 
kompetence ciljne skupine ter udeležence usposobiti za uporabo 
spletnih aplikacij in programa Excel za potrebe dela in življenja v 
sodobni IKT družbi. 

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Ciljna skupina so zaposleni, ki želijo izboljšati kompetence na 
področju uporabe specifičnih spletnih aplikacij povezanih z 
delom v VIZ ter programa Excel. 
Ciljne skupine bodo: 

 zaposleni, ki delajo v VIZ, 

 zaposleni, ki pri svojem delu v VIZ upravljajo s podatki, 
 vodstvene osebe VIZ zavodov.  

Pogoji za vključitev v 

program (v skladu z razpisom) 
Status zaposlenega v vzgoji in izobraževanju. 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Cilj programa je izboljšanje kompetenc zaposlenih na področju 

znanj in spretnosti pri uporabi IKT tehnologije zlasti pri uporabi 

specifičnih aplikacij za VIZ in programa Excel in tako: 

 motivirati udeležence  za uporabo znanj na delovnem 
mestu in doma ter  

 motivirati in usposabljati za vseživljenjsko učenje. 

Obseg programa (skupno št. 60 



 
 
 

ur) 

Oblika dela 

Kontaktne ure 

On line delo 
(max 50% 

celotnega 

programa) 

Izdelek ali 

storitev 
Drugo 
(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 5    

Praktični del (št. ur) 

55 30 10 

10 (priznavanje 

predhodnjih 

znanji veščin) 

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) Lista prisotnosti  

Opravljene 

praktične 

naloge – 

spletna 

učilnica 

 

Pogoji za končanje 

programa 

80% prisotnost v programu in aktivna udeležba, 80% opravljenih 

praktičnih nalog. 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa  Predstavitve spletnih aplikacija povezanih z delom v VIZ. 

 Ponovitev predhodno pridobljenega znanja. 

 Praktična uporaba spletnih aplikacij povezanih z delom v VIZ. 

 Celice in listi v Excelu. 

 Formule in funkcije ter delo s podatki. 

 Oblikovanje podatkov in celic. 

 Grafična predstavitev podatkov. 

 Priprava in urejanje seznamov. 

 Posebnosti priprave izpisov v Excelu. 

 Vrtilne tabele. 

 Sprotno preverjanje pridobljenih znanj in veščin s praktičnimi 

nalogami. 

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Udeleženec: 

 spozna možnosti uporabe spletnih aplikacij s področja VIZ, 

 utrdi predhodno pridobljeno znanje in veščine s področja IKT, 

 zna uporabiti formule in funkcije pri delu s podatki, 

 uporablja orodja za grafično predstavitev podatkov, 

 pozna postopke priprave in urejanja seznamov, 

 razume posebnosti izpisov v Excelu, 

 ureja podatke s pomočjo vrtilnih tabel. 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Udeleženec: 

 uporablja specifične spletne aplikacije s področja VIZ, 

 samostojno uporablja orodja znotraj spletnih aplikacij in 

programa Excel, 

 aktivno vključuje spletne aplikacije in program Excel v svoje 

vsakdanje delo kot orodje. 



 
 
 

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

Udeleženec: 

 uporablja matematične kompetence (formule, grafe 

razpredelnic – branje in uporaba) v vsakdanjem življenju in 

delu, 

 spozna pomen vseživljenjskega učenja za njegov osebni in 

profesionalni razvoj, 

 inovativno in podjetno rešuje zastavljene naloge in nastale 

težave, 

 učinkovito komunicira v delovnem timu. 

Organizacija 

izobraževanja (navedba 

vsebinskih sklopov - modulov, 

časovni obseg) 

 Predstavitve spletnih aplikacij povezanih z delom v VIZ – 1 ura. 

 Ponovitev predhodno pridobljenega znanja - 10 ur. 

 Praktična uporaba spletnih aplikacij povezanih z delom v VIZ – 

4 ure. 

 Celice in listi v Excelu - 1 ura. 

 Formule in funkcije ter delo s podatki – 5 ur. 

 Oblikovanje podatkov in celic – 2 uri. 

 Grafična predstavitev podatkov – 1 ura. 

 Priprava in urejanje seznamov – 1 ura. 

 Posebnosti priprave izpisov v Excelu  - 1 ura. 

 Vrtilne tabele - 4 ure. 

 Sprotno preverjanje pridobljenih znanj in veščin s praktičnimi 

nalogami – spletna učilnica – 30 ur. 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

Kadrovski pogoji: 

 najmanj visokošolska izobrazba inženirske ali računalniške 

smeri in 

 pedagoško-andragoška izobrazba. 

 

 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil - Opombe 

Programski odbor  10. 10. 2018 DA  

Svet zavoda potrdil 5. 11. 2018 DA  

 


