
 

                 RAČUNALNIŠKI    TE
Za  odrasle,  ki si želite  naučiti

 

Občina Brežice v sodelovanju z Društvom Modra sova UTŽO Brežice

nadaljuje z računalniškimi  tečaji
ki so namenjeni  vsem starejšim občanom občine Brežice.

 
V okviru 48 urnega programa 1. del
 uporabljati OS Windows 10 (najnovejši operacijski sistem),
 delati s podatki (iskanje, brisanje podatkov, izdelava map, datotek …),
 pisati, oblikovati in tiskati besedilo v urejevalniku besedila Word 2010
 uporabljati Internet (piskati informacije

elektronsko pošto, 
 prenesti slike iz fotoaparata na računalnik in uporabljati USB ključ.

 
V okviru 35 urnega programa 2. del
 uporabljati urejevalnik besedil  Word 2010 (oblikovanje in urejanje besedil, vstavljanje 

slik, tabel, izdelovanje zloženk …)
 delati v Raziskovalcu (shranjevanje, kopiranje, premikanje in iskanje datotek),
 uporabljati program PowerPoint predstavitve (popestriti družabni dogodek s fotografsko 

predstavitvijo z zanimivo diaprojekcijo fotografij),
 namestiti in odstraniti programe,
 seznanili z novostmi OS Windows 10.

          

Tečaji bodo potekali ob ponedeljkih
 popoldan  od 17. do 20. 

 

TEČAJI  SO  BREZPLAČNI !
 
V času računalniških tečajev bomo ponudili tudi možnost učenja uporabe:
 pametnih telefonov v operacijskem sistemu Android
 osebnega digitalnega potrdila in E
 spletne strani E-zdravje (pregled čakalnih dob, izbira storitev, e

 
Učenje uporabe pametnih telefonov se lahko izvede izven računalniških tečajev, 

Prijave zbiramo od ponedeljka do petka
e-pošto: 

 

UNALNIŠKI    TEČAJI
naučiti  ali  osvežiti znanje  uporabe računalnika.

v sodelovanju z Društvom Modra sova UTŽO Brežice
12. februarja 2018 

nadaljuje z računalniškimi  tečaji, 
namenjeni  vsem starejšim občanom občine Brežice.

 

1. del se boste naučili: 
OS Windows 10 (najnovejši operacijski sistem), 

elati s podatki (iskanje, brisanje podatkov, izdelava map, datotek …),
in tiskati besedilo v urejevalniku besedila Word 2010

porabljati Internet (piskati informacije, prevajati, uporabljati zemljevid, YouTube …)  in 

prenesti slike iz fotoaparata na računalnik in uporabljati USB ključ. 

2. del se boste naučili: 
porabljati urejevalnik besedil  Word 2010 (oblikovanje in urejanje besedil, vstavljanje 

slik, tabel, izdelovanje zloženk …), 
delati v Raziskovalcu (shranjevanje, kopiranje, premikanje in iskanje datotek),
uporabljati program PowerPoint predstavitve (popestriti družabni dogodek s fotografsko 
predstavitvijo z zanimivo diaprojekcijo fotografij), 
namestiti in odstraniti programe, 
seznanili z novostmi OS Windows 10. 

 
ponedeljkih in sredah 1. del in ob torkih in četrtkih 2. del
od 17. do 20. ure, na Osnovni šoli Bizeljsko.

TEČAJI  SO  BREZPLAČNI ! 

V času računalniških tečajev bomo ponudili tudi možnost učenja uporabe: 
pametnih telefonov v operacijskem sistemu Android, 
osebnega digitalnega potrdila in E-uprave 

zdravje (pregled čakalnih dob, izbira storitev, e-napotnice, e

Učenje uporabe pametnih telefonov se lahko izvede izven računalniških tečajev, 
v majhni skupini. 

 
ponedeljka do petka med 12. in 14. uro na tel. št.:  

pošto: drustvomodrasova@gmail.com  
Kontaktna oseba: Lilijana Žiroš. 

AJI       

uporabe računalnika. 

v sodelovanju z Društvom Modra sova UTŽO Brežice 

namenjeni  vsem starejšim občanom občine Brežice. 

elati s podatki (iskanje, brisanje podatkov, izdelava map, datotek …), 
in tiskati besedilo v urejevalniku besedila Word 2010, 

, prevajati, uporabljati zemljevid, YouTube …)  in 

 

porabljati urejevalnik besedil  Word 2010 (oblikovanje in urejanje besedil, vstavljanje 

delati v Raziskovalcu (shranjevanje, kopiranje, premikanje in iskanje datotek), 
uporabljati program PowerPoint predstavitve (popestriti družabni dogodek s fotografsko 

torkih in četrtkih 2. del. 
, na Osnovni šoli Bizeljsko. 

 

napotnice, e-recepti…)  

Učenje uporabe pametnih telefonov se lahko izvede izven računalniških tečajev,  

uro na tel. št.:  041 791 379 ali na  


