
 

Računalniški 
tečaji za 
odrasle v 
Knjižnici 
Franceta 
Balantiča 
Kamnik 

Kako se oblikujejo skupine? 

Skupine  oblikujemo tako, da med 

pri javljenimi poiščemo do 5 

udeležencev, ki so prijavljeni na isto 

stopnjo tečaja. Nato jih  pokličemo 

po telefonu,  obvestimo, da so prišli 

na vrsto, informiramo o terminu 

tečaja in prosimo za potrditev 

udeležbe. Ko udeležbo potrdi 5 

prijavljenih, je skupina oblikovana. 

Kdaj me boste obvestili, da sem 

prišel na vrsto za računalniški 

tečaj? Obvestili vas bomo v četrtek 

ali petek pred tednom, v katerem bi 

lahko obiskovali tečaj. 

Kdaj in kje poteka tečaj? Tečaj 

poteka v knjižnici (računalniška 

učilnica, I. nadstropje). O terminu 

tečaja za vašo skupino vas bomo 

obvestili v telefonskem klicu pred 

začetkom tečaja. Zaradi zasedenosti 

učitelja, prostorov in drugih 

okoliščin, lahko prihaja do razlik v 

terminih. 

Se lahko na isto stopnjo tečaja 

prijavim večkrat? Udeleženec lahko 

isto stopnjo tečaja v koledarskem 

letu obiskuje največ 2-krat in to le v 

primeru, da takšno ponavljanje ne 

gre na škodo tistih prijavljenih, ki še 

niso prišli na vrsto. O tem presodijo 

zaposleni, ki so zadolženi za 

organizacijo tečaja.  

2019 

PRIJAVNICA 

Podpisani/-na  

_________________________ (ime in priimek) 

se prijavljam na računalniški tečaj v knjižnici 

Franceta Balantiča Kamnik. Izjavljam, da sem 

seznanjen/-a s pogoji in načinom izvajanja teča-

jev. 

Udeležiti se želim (obkrožite): 

A – začetnega tečaja B – nadaljevalnega 

tečaja  C – izpopolnjevalnega tečaja 

 

Moja kontaktna telefonska številka:  

________________________________ 

Kraj in datum:                     Podpis: 

____________             _________________ 

Varstvo osebnih podatkov 

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik bo z 

osebnimi podatki, ki ste jih navedli v prijavnici, 

ravnala skrbno in odgovorno. Uporabljeni 

bodo izključno za namen organizacije 

računalniških tečajev. Na voljo bodo le osebam, 

ki so odgovorne za organizacijo in izvedbo 

računalniškega tečaja. Vaše osebne podatke 

bomo trajno izbrisali po tem, ko bodo 

zaključeni računalniški tečaji na katere se 

prijavljate. 

Izpolnjeno prijavnico oddajte v čitalnici. 

Ljubljanska cesta 1 

1241 Kamnik  

mkk@kam.sik.si 

+386 1 831 1 217   



Vsebina tečaja: 

- Youtube (uporaba), 

- Google zemljevidi (uporaba), 

- varnost na internetu, 

-  obnovitev in nadgraditev snovi 

I. in II. stopnje tečaja, 

- vaje. 

Vsebina tečaja:  

- Skype (namestitev programa 

Skype, iskanje in dodajanje stikov, 

video pogovor), 

- Facebook (registracija, uporaba), 

- urejanje slik (v programu 

KRITA). 

Vsebina tečaja: 

- seznanitev z računalniško opremo, 

- ustvarjanje, odpiranje in urejanje map, 

- Word (pisanje in urejanje besedil, 

vstavljanje slik in tabel, uporaba slogov, 

shranjevanje dokumentov, popravljanje 

napak v besedilu, tiskanje), 

- uporaba elektronske pošte v Gmailu 

(ustvarjanje računa, uporaba Gmaila), 

- zaključek dela in ugašanje računalnika. 

Vsebina računalniških tečajev po stopnjah 

I. STOPNJA—začetni II. STOPNJA—nadaljevalni  III. STOPNJA—izpopolnjevalni 

Komu so računalniški tečaji 

namenjeni?  Vsem odraslim, ki 

 se prvič srečujete z osebnim 

računalnikom in internetom, 

 želite nadgraditi znanje, ki ga že 

imate. 

Ali se lahko prijavijo tudi nečlani 

knjižnice? Da. 

Kje dobim  dodatne informacije o 

računalniških tečajih? Informacije o 

Pogosta vprašanja ... 
računalniških tečajih dobite v 

čitalnici Knjižnice Franceta Balantiča 

Kamnik (I. nadstropje) ali na telefonski 

številki 01 32 05 583. 

Kako se prijavim? Na računalniške 

tečaje se prijavite v času zbiranja prijav, 

ki ga objavi knjižnica. Prijavite se lahko 

osebno v čitalnici tako, da izpolnite 

prijavnico. Lahko se prijavite tudi po 

telefonu, na številki 01 32 05 583. Vaša 

telefonska prijava bo evidentirana, 

najkasneje ob prvem obisku tečaja boste 

izpolnili prijavnico. 

Ali lahko s seboj prinesem svoj 

računalnik? Tečaj  poteka na 

knjižničnih računalnikih. Svojega 

prinesite le po predhodnem dogovoru 

z učiteljem. 

Kaj plačam? Tečaj je za udeležence 

brezplačen, saj stroške iz lastnih 

sredstev krije Knjižnica Franceta 

Balantiča Kamnik. Gradivo, ki ga 

boste prejeli na tečaju, vam bomo 

obračunali po številu fotokopij. 

Kako velike so skupine? Skupina  

šteje do 5 udeležencev. 


