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Predgovor 

Današnjo je  družbo zaznamovala hitra rast in razvoj informacijske tehnologije (IT), 

kar je povzročilo veliko odvisnost družbe v širšem smislu, znanja in sposobnosti 

ljudi na področju IT-ja. In čeprav se ta odvisnost povečuje iz dneva v dan,  

človekova pravica do izobraževanja in informacij ni razširjena na področju IT. 

Pojavili so se problemi, ki vplivajo na družbo kot celoto, ustvarjajo ovire in ljudi 

oddaljuje od glavnih razlogov in motivacije za napredek, priložnosti. Danes, biti 

računalniško nepismena oseba pomeni biti oseba brez možnosti sodelovanja v 

sodobni družbi, oseba brez priložnosti navkljub priznani nujnosti in  koristnosti 

vključujoče informacijske pismenosti, tako s strani Evropske komisije, UNESCO-a, 

OECD-a in ostalih ustreznih ustanov, še vedno obstajajo skupine ljudi s težkim 

dostopom do osnovnega računalniškega izobraževanja (npr. invalidi, ljudje s 

težavami pri učenju, delavci/in migranti, brezposelni, ljudje, ki živijo v oddaljenih 

krajih, ki nimajo dostopa do računalniškega izobraževanja). 

Ta priročnik skupaj z drugimi gradivi objavljenih na spletnih straneh ITdesk.info 

predstavljajo naš prispevek k uresničevanju in promociji človekovih pravic do 

izobraževanja in informacij na IT področju. Upamo, da Vam bo to izobraževanje 

pomagalo pri obvladovanju osnovnih računalniških znanj in s tem upamo, želimo, 

da naučite čim več in tako postanete aktivni član sodobne IT družbe. 

      Iskreno Vaši, 

ITdesk.info team Strokovni recenzent: Strokovni recenzent  

hrvaške različice: 
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IT (Informacijska tehnologija) vključuje vse tehnologije, ki jih uporabljamo za zbiranje, 

obdelovanje, shranjevanje in zaščito podatkov. Nanaša se na računalniško strojno opremo 

(hardware), software (računalniške programe), računalniško omrežje. 

Pod izrazom IKT (informacijsko-komunikacijska tehnologija), mislimo na prenos in uporabo 
vseh vrst informacij. IKT predstavlja  temelj gospodarstva in je pobudnik družbenih 
sprememb  21. stoletja. Vpliva na vse vidike življenja katerega  poznamo danes, brez te 
tehnologije bi  življenje bilo skoraj nepredstavljivo. Oddaljenost ni več ovira do dostopa 
informacij – npr. delo in učenje na daljavo, e - bančništvo, e - uprave. 
 

POGLAVJE I.      STROJNA  OPREMA  (HARDWARE) 

OSNOVE  STROJNE OPREME 

Pojem strojne opreme vključuje računalniško strojno opremo, računalniške komponente, 

fizični in opredmeteni del računalnika -  električne, elektronske in mehanske komponente, iz 

katerih je sestavljen računalnik.  

Način delovanja računalnika : 

 

Osnovno načelo delovanja računalnika: podatki se vnesejo v računalnik preko vhodne 
naprave, se obdelajo in shranijo v sistemski enoti ter prikazujejo preko izhodne naprave. 

OSEBNI RAČUNALNIKI  

Osebni računalnik (Personal Computer – PC) kot že ime pove, je namenjen osebni uporabi, 

za razliko od serverja/strežnika, katerega uporablja večje število ljudi hkrati iz različnih 

lokacij. V kolikor nimate namena pogosto prenašati računalnik iz enega  na drugo mesto in 

hkrati želite, da razmerje cene/zmogljivosti doseže največ, je najbolje, da uporabljate 

namizni računalnik. Prvi tak računalnik je proizvedla družba IBM 1981. leta. Prvotno je bil 

namenjen “eni osebi, ki opravlja eno delo v nekem trenutku”, a danes : “ ena oseba opravlja 

več del v nekem trenutku. ” V primerjavi s prenosniki in tabličnimi računalniki je namizni 

računalnik dosti večji po velikosti, neroden za prenašanje, rabi več električne energije, 

vendar je zato večjih zmogljivosti. Lahko rečemo, da  se za namizne računalnike odločijo 

uporabniki, ki potrebujejo boljše računalniške zmogljivosti, saj so enostavno nadgradivi, jim 

 
VHODNE NAPRAVE IZHODNE NAPRAVE  

NANAPRAVE 

SISTEMSKA 

ENOTA 
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poraba električne energije ni toliko pomembna, nimajo potrebe za prenašanjem ali ga 

koristijo v krajih, kjer ni nobene povezave z električnim omrežjem. 

PRENOSNI  RAČUNALNIK  ALI  TABLIČNI  RAČUNALNIK 

Prenosni računalnik (Laptop) ali tablični računalnik (Tablet, iPad) uporabljajo uporabniki, ki 

imajo potrebo za prenašanjem računalnika, ki  veliko potujejo in pri tem računalnik 

potrebujejo. Prenosni je računalnik za razliko od tabličnega, podoben osebnemu računalniku 

po načinu vnosa podatkov. Za vnos podatkov koristi se tipkovnica in miška, medtem ko pri 

tabličnem računalniku vnos podatkov poteka preko zaslona na dotik (touch screen). 

Za razliko od namiznih računalnikov so prenosni in tablični računalniki optimizirani za 

prenašanje, z nizko porabo energije na račun zmogljivosti,  so v uporabi  (nekaj časa - dokler 

baterija drži) brez povezave z električnim omrežjem. Da bi pripravili prenosni ali tablični 

računalnik za uporabo brez možnosti povezave na električno omrežje, je potrebno baterijo 

napolniti prej, s priključitvijo računalnika na električno omrežje. 

PRENOSNE  DIGITALNE  NAPRAVE 

Dlančnik (PDA - Personal Digital Assistant) je priročen majhen računalnik. Preprosto se 
poveže z mobilnimi telefoni, je rešitev za nezahtevne uporabnike. Kot že ime pove, je 
naprava, ki se prilega v dlan uporabnika. Neposredni prevod v angleščini - osebni digitalni 
pomočnik - nam pove, da je to računalnik za ne-zahtevne uporabnike v smislu pomočnika 
gledano s strani  njegove zmogljivosti i ne npr. delovna postaja - katere že ime pove premoč 
tako v  zmogljivosti in računski moči zoper dlančnika, osebnega digitalnega pomočnika. 
Dlančnik ali ročni računalnik še imenujemo : Personal Digital Assistant (PDA), Handheld, 
Osebni digitalni pomočnik. 

Mobilni telefon je prenosna elektronska naprava, ki se uporablja za komunikacijo na daljavo. 

V zadnjih letih se je razvil v večnamensko napravo. Dodane funkcije kratkih besedilnih  

sporočil (SMS), elektronske pošte, dostop do interneta,  registracije kontaktov, računala, ure, 

alarma, snemanja in prikazovanja slik, snemanje in predvajanje video posnetkov, 

pošiljanje/sprejemanje multimedijskih sporočil (MMS), snemanje in predvajanje zvoka itd, 

oblikoval je mobilno napravo v izjemno koristen pripomoček brez katerega aktivno 

sodelovanje in vključevanje v sodobni družbi ni mogoče. 

Pametni telefon (Smartphone) je  naprava nastala s sinergijo/združenjem funkcionalnosti 
telefona, dlančnika, fotoaparata, kamere in računalnika. Pametni telefon uporablja za svoje 
delovanje  operacijski sistem, ki je osnova za razvoj aplikacij. Nekateri se pametni telefoni 
lahko priključijo na zunanji zaslon in tipkovnico in tako se ustvari delovno okolje podobno  
kot da uporabljamo prenosni ali osebni računalnik. Nekateri od operacijskih sistemov : 
Google Android, Symbian, Blackberry, Plam Pilot, Windows Phone, med zelo znanimi 
pametnimi telefoni : Apple-ov iPhone, HTC, Blackbarry itd. 
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GLAVNI SESTAVNI DELI RAČUNALNIKA  

Kot smo že omenili je računalnik funkcionalno razdeljen na: 

 

Osnovno načelo delovanja računalnika: podatki se vnesejo v računalnik preko vhodne 

naprave, se obdelajo in shranijo v sistemski enoti ter prikazujejo preko izhodne naprave. 

Sistemska enota 

V sistemski se enoti (ohišje) nahajajo vsi pomembni sestavni deli računalnika. Obstajata dve 

osnovni vrsti ohišja: 

 Namizno (Desktop) ohišje se nahaja na delovni mizi in je vertikalne orientacije 

 Stolp (Tower) je na voljo v 3 velikostih (mini - tower, mid – tower, full - tower) in je 

navpične usmeritve 

Matična plošča (Motherboard, MBO) je osnovni sklop računalnika na katerega so 

neposredno ali  s kablom povezane ostale komponente. Naprave se povezujejo z matično 

ploščo preko vodila. Vodilo (bus ang.) služi povezovanju vseh naprav in zagotavlja pretok 

podatkov in krmilnih signalov (komunikacijo) med različnimi napravami preko opredeljenih 

protokolov. Protokol je "bonton" pretoka podatkov,  je način po katerem je opredeljena 

komunikacija med napravami. Vodila se delijo  glede na uporabo znotraj računalnika: 

 serijska - USB, Firewire itd.  

 paralelna - AGP, PCI itd. 

 mešana - HyperTransport, InfiniBand, PCIe itd. 

Centralno procesna enota (CPU ali procesor) je osrednji del računalnika, tako rekoč 
"možgani" računalnika. Procesor upravlja vse ostale dele računalnika, nadzira njihovo 
medsebojno komunikacijo in izvaja aritmetično-logične operacije. Hitrost procesorja 
izražamo z hitrostjo delovnega  takta/frekvence in  merimo v hercih (megahercih ali 
gigahercih). Najbolj znani proizvajalci so Intel in AMD. Začasni pomnilnik (cache) je majhen 
predpomnilnik, ki ima hiter dostop do podatkov. Shranjevanje delne vsebine delovnega 
pomnilnika v predpomnilnik, pospeši komunikacijo med procesorjem in delovnim 
pomnilnikom. Mikroprocesorji uporabljajo tri ravni hitrega predpomnilnika L1, L2 in L3 v  
katere  se shranjujejo podatki, ki se pogosto uporabljajo. 

 

VHODNE NAPRAVE IZHODNE NAPRAVE 
SISTEMSKA 

ENOTA 
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ROM (Read Only Memory) je vrsta trajnega notranjega pomnilnika, ki se uporablja izključno 

za branje. Primer je BIOS (Basic Input/Output System) program, ki se nahaja  v posebnem  

ROM-u na matični plošči in se uporablja za nalaganje operacijskega sistema v delovni 

spomin. 

RAM (Random Access Memory) je delovni pomnilnik v katerega se med delom začasno 

shranjujejo programi in obdelani podatki. Omogoča branje in zapisovanje podatkov, a z 

izklopitvijo računalnika izbrišemo njegovo vsebino. 

Trdi disk (Hard Disk) je mesto trajnega shranjevanja podatkov. Zanj so značilni: visoka 

zmogljivost, hitrejša obdelava v primerjavi z optičnimi napravami, visoka hitrost dostopa do 

podatkov in trajno shranjevanje podatkov. Ločimo med notranjimi in zunanji trdi disk. 

Disketni pogon (Floppy Disk Drive) se uporablja za shranjevanje in branje podatkov na disku. 

Disk je zmogljivosti 1,44 MB. 

CD-ROM pogon, naprava zabranje CD medijev. 

DVD naprava služi za branje DVD diskov.  Zmogljivost DVD diska se giblje od 4,7 do 18GB. 

Zvočna kartica je tiskano vezje, ki se uporablja za ustvarjanje in izvajanje zvoka na zvočnikih  

računalnika. 

Grafična kartica je odgovorna za obdelavo slik in njihov prikaz na monitorju. Kartica ima svoj 

grafični procesor in lasten spomin. O moči navedenih  komponent je odvisna kakovost slike. 

Modem omogoča komunikacijo računalnika preko telefonske linije. Uporabimo ga pri 

povezovanju računalnika z internetom. 

Vrata ali porti so vtori vidni na zadnji ali sprednji strani računalnika. 

VHODNO/IZHODNI PRIKLJUČKI  

Splošni serijski priključek (USB) se koristi za priključevanje različnih naprav (miška, 

tipkovnica, USB spomin...). 

Serijski priključek koristimo npr. za spajanje miške (označen s COM1 ali COM 2). 

Paralelni priključek se koristi za priključevanje lokalnega tiskalnika (LPT1 ali LPT2). 

Mrežni priključek se koristi za priključevanje računalnika v mrežo.  
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Firewire - se uporablja za povezovanje računalnika in avdio - video naprave (digitalni 

fotoaparati, digitalne kamere, itd). 

ZMOGLJIVOST  RAČUNALNIKA 

Dejavniki, ki vplivajo na hitrost vašega računalnika so: 

 Delovni takt procesorja, količina Cache pomnilnika in število jeder 

 Količina vgrajenega delovnega pomnilnika 

 Grafična kartica – količina spomina in procesorja 

 Delovni takt vodila 

 Število zagnanih aplikacij - aplikacije koristijo računalniške vire 

Procesor zaganja aplikacije in izvaja kodo po kateri so aplikacije opredeljene, v tem primeru  
aplikacija zavzame/obremeni procesor. Da bi procesor lahko izvedel kod aplikacije, je nujno, 
da se aplikacija naloži v spomin sistema. Posledično temu aplikacija  zavzema določeno 
količino delovnega pomnilnika. Več aplikacij teče, večja je obremenitev procesorja in 
delovnega pomnilnika. Iz tega razloga je zmogljivost računalnika odvisna tako od procesorja 
(delovni takt, število jeder, začasni pomnilnik) in količini delovnega pomnilnika kakor od 
števila zagnanih aplikacij.  
 
Hitrost procesorja se meri v hercih (Hz), vendar je danes zaradi velikih delovnih taktov  
izražena v megahercih (MHz) ali gigahercih (GHz). Razen o frekvenci, je hitrost procesorja 
odvisna od števila operacij, ki jih aritmetično-logična enota (ALU) opravi v enem taktu. 
Število operacij v enem taktu običajno  opredeljujemo kot zmogljivost računalnika. 
 
FLOPS (Floating point operations per second) nam pove število opravljenih matematičnih 
operacij s plavajočo vejico na sekundo. 
 
 

POMNILNIK  IN  NAPRAVE  ZA  SHRANJEVANJE 

ROM (Read Only Memory) je vrsta trajnega, notranjega pomnilnika, ki se uporablja izključno 

za branje. Primer je BIOS (Basic Input/Output System) program, ki se nahaja  v posebnem  

ROM–u  na matični plošči in se uporablja za nalaganje operacijskega sistema v delovni 

spomin. 

RAM (Random Access Memory) je delovni pomnilnik, v katerega se med delovanjem 

računalnika začasno shranjujejo programi in obdelani podatki. Omogoča branje in 

zapisovanje podatkov, a z izklopitvijo računalnika izbrišemo njegovo vsebino.  
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Merske enote: bit, byte, KB, MB, GB, TB. 

Bit (Binary digit) je osnovna enota za merjenje količine informacij. Bajt (Byte) ali oktet 

vsebuje osem bitov 

1 KB (kilobajt)- 1024 B (približno 1000 B) 

1 MB (megabajt)- 1024 KB (približno 1000 KB) 

1 GB (gigabajt) - 1024 MB ( približno 1000 MB) 

1 TB (terabajt)- 1024 GB (približno 1000 GB) 

OSNOVNE VRSTE NAPRAV ZA SHRANJEVANJE 

CD (Compact Disc) je optični disk za shranjevanje podatkov. Standardna zmogljivost CD 

medija je 700 MB. CD-R se uporablja za branje in pisanje podatkov, CD-RW za branje in 

večkratno pisanje. 

DVD (Digital Versatile Disc) je optični disk kateri se zaradi večje zmogljivosti (približno 4,7 

GB) uporablja predvsem za shranjevanje video zapisa. 

Blu-ray disk(BD) – je optični disk za shranjevanje, naslednik DVD - ja. Glede na to, koliko 

slojev ima  (ang. layer) in kolikšna je zmogljivosti vsakega sloja, je na voljo v različnih 

velikostih, večjih od zmogljivosti DVD-jev. Trenutna zmogljivost posameznega sloja giblje se 

med 27 GB in 33 GB, a skupna zmogljivost je zmnožek števila slojev in zmogljivost sloja. 

(uporabljeni viri: http://hr.wikipedia.org/wiki/Blu-ray_Disc ). 

Pomnilniška kartica je vrsta Flash pomnilnika ki se koristi za shranjevanje podatkov v 

digitalnih kamerah, mobitelih, MP3 predvajalnikih... 

USB Stick je naprava, ki se uporablja za shranjevanje podatkov. Je majhnih dimenzij, 

relativno visoke zmogljivosti, zanesljiva in hitra. Pripada vrsti pomnilnika Flash, ki shranjuje 

tudi ko ni pod  napetostjo. 

Ločimo notranji trdi disk, ki je vgrajen v računalnik in zunanji trdi disk, ki se z ustreznimi 

kabli priključi na računalnik ter se najbolj pogosto uporablja za prenos podatkov iz enega 

računalnika na drugega ali backup. 

Izraz backup pomeni postopek, s katerim iz prvotnih podatkov (datoteke, programi) 

naredimo kopije. S tem ščitimo podatke v primeru, da se prvotni vir podatkov poškoduje ali 

izgubi. Elektronske podatke je mogoče shraniti na nekem drugem strežniku, magnetnem 

traku, trdem disku, DVD-ju ali CD-je itd. 

 

http://hr.wikipedia.org/wiki/Blu-ray_Disc
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Z formatiranjem medija za shranjevanje podatkov (disketa, pomnilniška kartica (memory 

stick), trdi disk (hard disk)) pripravljamo medij za shranjevanje podatkov. V kolikor so bili na 

mediju podatki, se z formatiranjem trajno izbrišejo, vendar podatke lahko povrnete z 

uporabo posebne programske opreme. V primeru, da ste formatirali medij za shranjevanje 

na katerem ste imeli pomembne podatke, ga prenehajte uporabljati ter poiščite pomoč 

računalniškega strokovnjaka. Medij za shranjevanje podatkov formatiramo tako, da v oknu 

My Computer pritisnemo desno tipko miške na medij kateri želimo formatirati in izberemo 

možnost Format ter pritisnemo gumb OK. 

 

VHODNE  IN  IZHODNE  NAPRAVE 

Vhodne naprave: 

Miška (Mouse) je vhodna enota, ki omogoča lažje delo v grafičnem uporabniškem okolju 

(GUI - Graphical User Interface je grafični uporabniški vmesnik, ki v veliki meri poenostavi 

delo na računalniku  v primerjavi z tekstovnim vmesnikom). Miška prenaša gibanje roke in na 

zaslonu se prikazuje kazalec miške (mouse pointer). Miške delimo na mehanske in optične ( 

glede na način prenosa gibanja) ter žične in brezžične (glede na način povezovanja). Pojavila 

se je skupaj z Macintosh računalnikom, družbe Apple. Miška je izum Douglasa Engelbarta iz 

1963.leta. 

Trackball se za  razliko od miške ne premika. Gibanje roke se na zaslon prenaša premikanjem 

kroglice, ki se nahaja na zgornji strani naprave. 

Tipkovnica (Keyboard) se uporablja za vnos podatkov in dajanje ukazov. Prav tako so lahko 

žične in brezžične. 

Skener (optični bralnik) uporabljamo za branje podatkov (slike, besedila...) iz izpisanega 

gradiva v računalnik. Rezultat skeniranja je slika, vendar lahko s posebnimi programi v kolikor 

smo skenirali besedilo, kot rezultat dobimo tudi besedilo. Softver za prepoznavanje besedila 

v slikah se v angleščini imenuje text recognition tool. 

Touchpad se uporablja za prenos gibanja roke, vendar za razliko od miške, v tem primeru s  

prstom odredimo pozicijo kazalca (kurzorja). 

Svetlobno pero (Light Pen) se uporablja za ročno vnašanje vrstic na zaslonu pri čemer  

posnema delovanje miške. Pero je priključeno na monitor. 

Igralno palico (Joystick) uporabljamo predvsem v računalniških igrah. Z njenimi gibi 

premikamo objekte na zaslonu. 
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Mikrofon je naprava, ki pretvarja zvok v električni signal katerega lahko shranimo v 

računalnik. Uporablja se za komunikacijo soudeležencev v spletnih igrah, skupaj s spletno 

kamero v video konferencah, za pretvorbo glasu v besedilo na računalniku in podobno. 

Web kamera je kamera, ki shranjuje video podatke v obliki, primernim za prenos preko 

spleta v realnem času. 

Digitalni fotoaparat v nasprotju z analognim slike shranjuje v digitalni obliki. Lahko ga 

priključimo neposredno na računalnik in iz njega naložimo shranjene fotografije. Kakovost 

slike je izražena v megapixel-ih. Večje je število megapixel-ov, fotografija je boljše kakovosti, 

vendar pa zahteva več pomnilnika. 

Izhodne naprave: 

Monitor/ Zaslon prikazuje sliko z računalnika. Z drugimi besedami, brez monitorja bi bilo 

delo na računalniku praktično nemogoče. Najbolj pogoste vrste  glede na tehnologijo 

proizvodnje  so  CRT in LCD. CRT zasloni so že dolgo na trgu in počasi zapuščajo tržišče in tako 

odstopajo mesto drugim tehnologijam. Zasnovani so na tehnologiji katodne cevi. LCD zasloni 

uporabljajo tehnologijo tekočih kristalov. V primerjavi s zasloni CRT, LCD zasloni porabijo 

manj električne energije, ne izžarevajo, njihova je cena višja, ampak zaradi manjše dimenzije 

za isto velikost diagonale zaslona in bolj privlačnega videza, dovolj dobre kakovosti slike         

( trenutno so vsesplošno slike  približno enake kakovosti ), izrivajo CRT  zaslone. Velikost 

zaslona je izražena je z velikostjo  diagonale zaslona in merjena je v inčih  (''). Kakovost slike  

izraža se z njeno ločljivostjo (resolucija), število točk po širini in višina zaslona (npr. 1920 x 

1080). 

Projektor je naprava s katero na platno ali zid odrazimo-projiciramo sliko iz računalnika ali iz 

drugih neodvisnih naprav kakor so DVD , Blu-ray predvajalniki itd. 

Tiskalnik (Printer) je naprava s katero natisnemo podatke iz računalnika na papir. 

Razlikujemo lokalni tiskalnik (priključen neposredno na računalnik) in omrežni tiskalnik (ima 

vgrajeno mrežno kartico in se poveže neposredno z omrežjem). Prav tako tiskalnike 

razlikujemo glede na tehnologijo tiska: iglični, laserski, brizgalni, termalni tiskalnik ter risalnik 

(angl. plotter). 

Iglični tiskalniki so najstarejši tiskalniki, imajo najnižjo ceno tiska, so počasni, glasni in najbolj 

primerni za izpis besedila.  

Laserski tiskalniki so po tehnologiji najbolj podobni fotokopirnim strojem. So izjemno 

kakovostni, hitri, tihi i imajo visoko kvaliteto tiska. Njihova pomanjkljivost je visoka začetna 



ITdesk.info– načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom 

 ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License  9/36 

naložba (cena) ter cena kartuše (angl.toner). Uvrščajo se med najboljše tiskalnike, tiskajo s 

pomočjo natančnega snopa laserskih žarkov in barve v prahu (tonera). 

Brizgalni tiskalniki imajo visoko kakovost tiskanja (nekoliko slabša kot pri laserskih ), so tihi 

in z nizko začetno naložbo. Cene črnila, še posebej barvnih lahko doseže ceno samega 

tiskalnika. Tehnologija izdelave tiska temelji se na razprševanju kapljic črnila iz zbiralnika. 

Risalnik (angl. plotter) se uporablja za tiskanje osnutkov in risb večjih velikosti (do A0). 

Izjemno so  dragi in se uporabljajo za poklicne namene, kot npr. načrtovalni uradi za tiskanje 

tehničnih risb večjih dimenzij. 

Termalni tiskalnik (ang. termal printer), kot že ime pove zapusti odtis na papirju delovanjem 

toplotnega učinka. Uporablja se papir, ki je občutljiv na toplotne učinke, je majhnih dimenzij,  

delujejo neslišno, je relativno poceni. Uporablja se v storitvenih dejavnostih za tiskanje 

računov. Ravno zaradi tega je dobil ime POS tiskalnik (printer of sale – tiskalnik računov). 

Prav tako se uporablja za tiskanje rezultatov računanja na računalo ter se zaradi svoje 

velikosti uporablja kot prenosni tiskalnik. 

Naprave, ki so hkrati vhodne in izhodne 

Naprave za shranjevanje podatkov tako zaradi potrebe po pisanju in branju podatkov 

spadajo v skupino vhodno/izhodnih naprav. 

Zaslon na dotik (Touchscreen) – ima vlogo vhodne naprave kadar mu z roko zadajemo ukaze 

na zaslonu, a izhodne kadar prikaže rezultate. 
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POGLAVJE II.     PROGRAMSKA  OPREMA  (SOFTWARE) 

Softver/programska oprema, je za razliko od hardverja/strojne opreme, nematerialnih del 

računalnika. Sestavljen je iz zaporedja ukazov napisanih v skladu s strogimi pravili. Programe 

pišejo programerji/razvijalci in pri tem uporabljajo različne programske jezike. 

Vrste programske opreme/softverja: 

Operacijski sistem (Operating system - OS) je skupek programov, ki upravlja strojno 

opremo. Prvi računalniki niso imeli operacijskega sistema, ampak samo programe, ki so se 

nalagali v računalnik (npr. luknjane kartice). Danes imajo računalniki operacijski sistem, ki se 

naloži v delovni spomin računalnika pri njegovem zagonu. Operacijski sistem je osnova, na 

kateri se temelji delo računalnika. Znotraj se operacijskega sistema namestijo (in postanejo 

njegov sestavni del) programi za upravljanje (odgovorni za delovanje naprave) in različni 

pomožni programi (odgovorni za funkcionalnost računalnika). Najbolj znani operacijski 

sistemi danes: 

 Microsoft Windows (XP, Vista, 7,...) 

 Linux (Debian, Ubuntu, Fedora, Knoppix,...) 

 Mac OS X (Cheetah, Panther, Snow Leopard,...) 

Pod izrazom Aplikacijski softver – pomožni programi smatramo vse programe, ki 

uporabniku koristijo za opravljanje različnih del, reševanje problemov. Uporabnik ga glede na 

lastne potrebe vgrajuje v računalnik. Ravno o nameščeni programski opremi/softverju je 

odvisna funkcionalnost računalnika. Tako so pogosto pomožni programi včasih več vredni od 

samega hardverja/strojne opreme računalnika. Poznamo različne vrste programske 

opreme/softverja, odvisno od  uporabe. Nekateri od njih so: 

Program za obdelavo besedil se uporablja za ustvarjanje in oblikovanje besedila 

dokumentov vključno s slikami, grafi in tabelami. Primeri takih programov so MS Word in 

OpenOffice.org Writer. 

Program za preglednice se uporablja za različne vrste računalniških operacij, grafikone ... 

Primeri takih programov so MS Excel in OpenOffice.org Calc. 

S programom za predstavitve ustvarjamo diapozitive z elementi grafike in besedila. Takšno 

predstavitev lahko pokažemo kot „slide show“ na projektorju med predstavitvijo. Primeri 

takih  programov so MS PowerPoint in OpenOffice.org Impress. 

S programom za upravljanje z zbirkami podatkov upravljamo zbirko strukturiranih 

podatkov. Primeri takih programov so MS Access in OpenOffice.org Base. 
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Najpogosteje nameščeni  programi na računalniku: 

• pisarniški programi - OpenOffice.org, Microsoft Office 

• protivirusni program – Avira, Sophos, Kaspersky, Antivir 

• spletni brskalnik : Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari 

• programi za obdelavo slik: Adobe Photoshop, Canvas, CorelDraw, Draw 

Faze razvoja programske opreme: 
 

1. analiza  
2. razvoj načrta 
3. programiranje 
4. testiranje programa 

 

PROGRAMI ZA LAŽJO  DOSTOPNOST  RAČUNALNIKA 

 

K tem programom dostopamo preko menija Start → Vsi programi → Pripomočki → 

Enostavni dostop (Start → All Programs → Accessories → Ease of Access).  

 

Povečevalo (Magnifier) se uporablja za povečevanje dela zaslona.  

 Sl. 1. Povečevalo (Magnifier) 

Zaslonska tipkovnica (On-Screen Keyboard) – besedilo vpisujemo s pomočjo miške, s 

pritiskom na tipke zaslonske tipkovnice.  

 

Sl. 2. Zaslonska tipkovnica (On-Screen Keyboard) 
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Pripovedovalec (Narrator) za branje besedila, ki se pojavi na zaslonu računalnika, prikazuje 

trenutni položaj kazalca in opisuje nekatere dogodke (npr. opozorila in napake, ki jih generira 

sistem). 

Prepoznavanje govora (Windows Speech Recognition) – z uporabo programa za 

prepoznavanje glasu lahko npr. narekujemo svoje dokumente, brskamo po spletu. 

  



ITdesk.info– načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom 

 ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License  13/36 

POGLAVJE III.    OMREŽJE  

Računalniško omrežje je sestavljeno iz vsaj dveh med seboj povezanih, z ali brez žic, 

računalnikov, ki lahko izmenjujejo informacije oz. med seboj komunicirajo. Obstaja veliko 

razlogov za povezavo računalnikov v omrežje, nekateri od njih so: 

 Izmenjava informacij med uporabniki, ki imajo dostop do omrežja 

 Dostop do skupnih naprav, kot so omrežni tiskalnik, omrežni disk itd. 

 Omogočanje uporabnikom, da komunicirajo 

Najbolj razširjena in najbolj znano omrežje danes je internet . Obstaja približno 2 milijarde 

uporabnikov in število njih dnevno narašča. 

VRSTE  OMREŽIJ  

Vrste računalniških omrežij po velikosti: 

 LAN (Local Area Network) – omrežje, ki pokriva relativno majhen prostor - povezuje 

računalnike znotraj podjetja ali gospodinjstva- žično 

 WLAN (Wireless Local Area Network) – omrežje, ki pokriva relativno majhen prostor - 

povezuje računalnike znotraj podjetja ali gospodinjstva- brezžično 

 WAN (Wide Area Network) – omrežje, ki pokriva relativno velik prostor – povezuje 

večje število računalnikov in lokalnih mrež. 

Komunikacijsko omrežje 

PSTN (Public Switched Telephone Network) – je tehnični izraz za javni telefonski sistem 

ISDN (Integrated Services Digital Network) – kratica za integrirane storitve digitalnega 

omrežja  

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) – kratica za asimetrični digitalni prenos 

podatkov po telefonski liniji. 

 

Izraz odjemalec/strežnik 

Odnos odjemalec – strežnik je opredeljen na naslednji način: odjemalec pošlje zahtevo 
(requests) in strežnik (server) odgovori (responds) na zahtevo. Najbolj znan primer takega 
odnosa med računalniki je internet. Uporabnik računalnika, ki je vključen v internet, pošlje 
zahtevo za dostop do določene spletne strani (z vnosom naslova spletne strani v naslovno 
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vrstico (Address bar) internetnega brskalnika). Strežnik, kjer se ta spletna stran nahaja,  se 
odzove tako, da se spletna stran naloži in prikaže v spletnem brskalniku na uporabnikovem 
računalniku (kot odgovor strežnika na odjemalčevo zahtevo). 

Iz primera je razvidno, da je komunikacija med odjemalcem in strežnikom odvisna od hitrosti 
povezave med njima. Ponudnik internetnih storitev (ISP – Internet Service Provider) je 
podjetje, ki omogoča dostop do interneta za neko ceno,  najpogosteje vzpostavlja povezave 
preko telefonske linije (povezava na klic) ali širokopasovne povezave (kabelska ali DSL). 
Mnogi ISP-ji ponujajo še dodatne storitve, na primer e-poštne račune, spletne brskalnike in 
prostor za ustvarjanje spletnega mesta. 

Torej, ko kupujemo dostop do interneta, izbiramo hitrost dostopa do interneta. Kako je 

hitrost pristopov oz. hitrost komunikacije omejena, tako je omejena količina podatkov, 

katere  omrežje lahko prenese. Danes na primer, ob nakupu dostopa internetu preko 

mobilnega omrežja, boste opazili, da imate omejeno količino podatkov v paketu, torej 

obračunava se  podatkovni promet.  

Razlog temu je tako zelo omejena propustnost  podatkov mobilnega omrežja , saj  podjetja, 

ki ponujajo dostop do interneta prek mobilnih omrežij ne želijo, da je omrežje 

preobremenjeno ter  tako odvračajo uporabnike na  način, da zaračunavajo podatkovni 

promet. To se je zgodilo z dostopom do interneta preko tehnologije ADSL v samem začetku. 

Danes, ko so podjetja razvila komunikacijske infrastrukture, paket dostopa do interneta ne 

vključuje količino podatkov v prometu (večina paketov so imenuje "flat rate"), ampak samo 

hitrost dostopa. Ravno zaradi tega -  kadar  boste slišali ali brali novice o komunikacijskih  

tehnologijah, boste imeli priložnost slišati, kako pomembno je razvijati komunikacijske 

infrastrukture. 

Vrste računalniških omrežij glede na njegovo arhitekturo: 

 Odjemalec-strežnik (client-server) - na računalnik – strežnik – priključeni so 

računalniki gostitelji - odjemalci 

 P2P (Peer to peer) - vsi računalniki so enakopravni. Vsi člani omrežja, so tako 

istočasno odjemalci in strežniki. 

Omrežja – prenos podatkov – protokoli 

Podatki so običajno v računalnikih v obliki precej velikih datotek. Da lahko več uporabnikov 

prenaša podatke po omrežju hitro in enostavno, morajo biti podatki razbiti na majhne dele, 

ki jih je mogoče nadzorovati. Tako si uporabniki lahko delijo dostop do omrežja. Te dele 

imenujemo paketi. Paketi so glavne enote omrežne komunikacije. Z deljenjem podatkov v 

pakete je individualen prenos hitrejši, tako da ima vsak računalnik v omrežju več možnosti za 

prenos in sprejem podatkov. Pri sprejemnem računalniku, se paketi ponovno uredijo v 
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vrstnem redu originalnega podatka. Prenos podatkov po omrežjih določajo pravila – 

protokoli. 

Protokol (angl. protocol) je formalen opis pravil za izmenjavo sporočil, ki jih je potrebno 
spoštovati, da se lahko med seboj sporazumevajo računalniški sistemi v omrežju. 

Internetni sklad protokolov (angl.Internet protocol suite) je množica protokolov, ki izvaja 

protokolski sklad prek katerega teče internet. Največ omrežnega prometa poteka preko 

protokola TCP. Sporočila preko protokola TCP se zaradi vzpostavljene povezave med 

odjemalcem in servisom prenašajo zanesljivo v obe smeri, so brez napak, podvajanja in v 

pravem vrstnem redu. 

Računalniki v Internetu poganjajo veliko različnih operacijskih sistemov, vendar imajo kljub 
temu eno skupno stvar: med seboj komunicirajo z istim omrežnim jezikom, ki se imenuje 
TCP/IP.  

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) je protokol za prenos podatkov 
med računalniki v Internetu. To je nekakšna programska oprema, ki celotno omrežje drži 
skupaj. 

POP3 (angl. Post Office Protocol version 3) je internetni protokol, ki je namenjen 
pridobivanju elektronske pošte iz strežnika na domač odjemalniški računalnik, preko TCP/IP 
povezave. Skoraj vsi ponudniki Interneta uporabljajo POP3 protokol kot tudi njegovo 
alternativo IMAP protokol. 

FTP ( angl. File transfer protocol) je programski standard za prenos datotek med računalniki 

z različnimi operacijskimi sistemi. 

HTTP (angl. HyperText Transfer Protocol) je protokol uporabljen za izvedbo funkcij zahtev in 

pridobitev iz strežnika. Navadno uporabljen tudi kot del naslova spletne strani, je glavna 

metoda za prenos informacij na spletu. Nahajališča HTTP in HTTPS strani so podana kot URL.  

URL (angl. Uniform Resource Locators) je naslov spletnih strani v svetovnem spletu. Vsaka 
spletna stran ima edinstven naslov, ki jo enolično določa. 

Primeri naslova: 

http://www.itdesk.info/slo/ 

IP-naslov (angl. Internet Protocol)  je številka, ki natančno določa računalnik v omrežju 
Internet. Število je 32-bitno, za bolj pregleden prikaz je običajno zapisano s štirimi 
osembitnimi vrednostmi v desetiški obliki npr. 193.95.198.35.  

Internetna domena je ekskluzivni internetni naslov, ki identificira in imenuje računalnik 

povezan na internet. Domeno sestavljata dva dela, ki sta ločena s piko. Npr. vasadomena.si. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Angle%C5%A1%C4%8Dina
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pravilo&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sporo%C4%8Dilo&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ra%C4%8Dunalni%C5%A1ki_sistem&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Mre%C5%BEa
http://sl.wikipedia.org/wiki/Protokol_%28ra%C4%8Dunalni%C5%A1tvo%29
http://sl.wikipedia.org/wiki/Protokolski_sklad
http://sl.wikipedia.org/wiki/Internet
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Omre%C5%BEje&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/TCP
http://sl.wikipedia.org/wiki/Angle%C5%A1%C4%8Dina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Internetni_protokol
http://sl.wikipedia.org/wiki/Elektronska_po%C5%A1ta
http://sl.wikipedia.org/wiki/Stre%C5%BEnik
http://sl.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://sl.wikipedia.org/wiki/IMAP
http://sl.wikipedia.org/wiki/Angle%C5%A1%C4%8Dina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Datoteka
http://sl.wikipedia.org/wiki/Operacijski_sistem
http://sl.wikipedia.org/wiki/HTML
http://sl.wikipedia.org/wiki/Komunikacijski_protokol
http://sl.wikipedia.org/wiki/Splet
http://sl.wikipedia.org/wiki/URL
http://www.itdesk.info/slo/
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tevilka
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ra%C4%8Dunalnik
http://sl.wikipedia.org/wiki/Internet
http://sl.wikipedia.org/wiki/32_%28%C5%A1tevilo%29
http://sl.wikipedia.org/wiki/Bit
http://sl.wikipedia.org/wiki/Deseti%C5%A1ki_%C5%A1tevilski_sestav
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Glavni del (vasadomena) predstavlja unikatno ime za določeno spletno stran. To ime 

mora biti enostavno, kratko in jedrnato ter mora biti enostavno za zapomniti si ga. 

Domene v uporabi: 

 .aero - letalski prevozniki 
 .biz - poslovni svet 
 .com - podjetja 
 .coop - zadruge 
 .edu - izobraževalne organizacije  
 .gov - agencije vlade   
 .info - informacije (brez omejitev) 
 .int - s pogodbo ustanovljene mednarodne organizacije 
 .mil - oborožene sile Združenih držav Amerike 
 .museum - muzeji 
 .name - posamezniki 
 .net - omrežna infrastruktura  
 .org - organizacije, ki ne sodijo v nobeno od ostalih vrhnjih internetnih domen 
 .pro - poklicni strokovnjaki 

Posamezne države uporabljajo kot vrhnjo internetno domeno dvočrkovno kodo, določeno s 
standardom ISO 3166,  npr.: Slovenija .si. 

INTERNET, INTRANET, EXTRANET 

Internet („mreža nad mrežami“) je globalni sistem medsebojno povezanih računalnikov in 

računalniških omrežij, ki komunicirajo preko IP skupine protokolov (TCP / IP). Čeprav se je 

začel kot posledica potrebe po preprosti izmenjavi informacij, danes praktično ni področja 

civilizacije, na katere ne doseže. Na primer: 

 Ekonomsko področje: Internet bančništvo (plačevanje računov, prenos sredstev, 

vpogled stanja na računu, vpogled v kreditno zadolženost, itd), spletno nakupovanje 

(delnice, različni proizvodi, intelektualne storitve, itd), itd.  

 Druženje: socialna omrežja, forumi itd. 

 Informacije: portali novic, spletni dnevniki (blog) itd. 

 Zdravstvo: ugotavljanje bolezni, zdravstveni pregledi (oseba, ki živi na otoku, lahko 

nekatere preiskave ki so potrebne, zdravnik specialist stori na daljavo), naročanje za 

specialistične preglede (napotnice), izmenjava zdravstvenih podatkov, operacije in 

spremljanje operacij na daljavo, itd.  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Podjetje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Politika_in_uprava_Zdru%C5%BEenih_dr%C5%BEav_Amerike
http://sl.wikipedia.org/wiki/Oboro%C5%BEene_sile_Zdru%C5%BEenih_dr%C5%BEav_Amerike
http://sl.wikipedia.org/wiki/Muzej
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dr%C5%BEava
http://sl.wikipedia.org/wiki/ISO_3166
http://sl.wikipedia.org/wiki/.si


ITdesk.info– načrtovanje računalniškega e-izobraževanja s prostim dostopom 

 ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-
Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License  17/36 

 Izobraževanje: obisk na spletnih univerzah, spletne strani z vajami, strokovno 

svetovanje, itd.  

Internet danes ima zares veliko vlogo in velik socialni vpliv, morda je njegova najbolj 

pomembna vloga izmenjava informacij, saj ravno izmenjava informacij med ljudmi teži k 

sodelovanju, iz katerega  izhajajo ideje in dejanja, ljudi - podobno mislečih v resničnem 

življenju, ki usklajeno delujejo,  kar rezultira družbenim spremembam. 

Intranet je zasebno omrežje organizacije, katere dostop imajo le pooblaščene osebe. 

Ekstranet je del intraneta, kateremu lahko dostopajo zunanji sodelavci. 

PRETOK  PODATKOV 

Download je izraz, ki pomeni prenos digitalnih podatkov iz omrežja, a upload nalaganje 

digitalne vsebine na omrežje. Na primer, pri prenosu (prenos, angl. download) tega 

priročnika iz mesta http://www.itdesk.info/ na računalnik ste prevzeli digitalne podatke -  

priročnik. Prav tako, ko smo končali pisati priročnik, smo ga naložili (upload) na omrežje. 

Hitrost prenosa podatkov (Bit rate) je hitrost, s katero podatki potujejo preko modema, 

merjeno v bit / s (bit na sekundo). BPS je merska enota za pretok digitalnih podatkov prek 

omrežja. Število bitov na sekundo (angl. bit per second) nam pove, koliko bitov se lahko 

prenese na sekundo preko omrežja. 

1,000 bit/s hitrost = 1 kbit/s (en kilobit ali tisoč bitov na sekundo)  

1,000,000 bit/s hitrost = 1 Mbit/s (en megabit ali  milijon bitov na sekundo)  

1,000,000,000 bit/s hitrost = 1 Gbit/s (en gigabit ali ena milijarda bitov na sekundo) 

(izvor: http://en.wikipedia.org/wiki/Bit_rate#Prefixes ) 

Hitrost podatkov se lahko meri ali izraža v byte per second. Kakor en bajt ima osem bitov, 

tako je tudi razmerje med bps in Bp / s, torej bits per second and bytes per second. 

Načini povezovanja z Internetom: 

 Povezovanje po potrebi (Dial-up) je način dostopa do interneta, uporablja se modem 

(56K) in telefonska linija 

 Širokopasovni dostop (Broadband) značilne so visoke hitrosti prenosa podatkov, 

stalen dostop do interneta in s tem nevarnost nepooblaščenega vdora v omrežje 

http://www.itdesk.info/slo/prirocnik/prirocnik_osnovni_pojmi_informacijske_tehnologije.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Bit_rate#Prefixes
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Načini povezovanja: 

Mobilno – povezovanje preko mobilnega omrežja (GPRS, EDGE, UMTS, HSPA). 

Satelitsko – običajno uporablja v delih sveta, kjer ni ustrezne infrastrukture oziroma ko ni 

mogoč drugačen dostop do interneta. 

Brezžično (Wi-Fi) – podatki se med računalniki  prenašajo preko radijskih frekvenc in 

ustreznih anten. 

Kabelski – preko kabelskega modema se priključujemo na omrežje kabelske televizije kako bi  

mogli koristiti dostop do interneta. 

Širokopasovni dostop (Broadband) značilne so visoke hitrosti prenosa podatkov, stalen 

dostop do interneta in s tem nevarnost nepooblaščenih vdorov v omrežje. V začetku 

širokopasovnih povezav, zaradi nerazvite infrastrukture, se je zaračunaval podatkovni 

prometu - ne pa čas, porabljen na spletu. Prej pa, ko se je uporabljal dostop do interneta 

preko telefonskih linij, se je zaračunaval čas porabljen na internetu. Danes, v velikih mestih, 

kjer je telekomunikacijska infrastruktura razvita, se več ne  plača niti čas porabljen na 

internetu, niti količina podatkov. Cena paketa širokopasovnega dostopa do interneta je 

odvisna od omogočene hitrosti dostopa. 
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POGLAVJE IV.     IKT  V  VSAKDANJEM  ŽIVLJENJU  

Izraz IKT (informacijsko-komunikacijska tehnologija) zajema vsa tehnična sredstva, ki se 

uporabljajo v namen ravnanja z informacijami in omogočanje komunikacije vključujoč 

računalnike, omrežne strojne opreme-hardver, komunikacijske linije ter ves potreben 

softver-programsko opremo. Z drugimi besedami, IKT sestavljajo informacijske tehnologije, 

telefonija, elektronski mediji, vse vrste obdelave in prenosa avdio in video signalov ter vse 

funkcije nadzora in spremljanja, ki temeljijo na tehnologiji omrežja. 

INTERNET STORITVE 

E-trgovina (e-commerce) je trgovina, ki uporabnikom omogoča brskanje in nakup izdelka na 

spletu. 

E-bančništvo (e-banking) omogoča uporabnikom nadzor nad računi (pregled stanja in 

prometa), prenosi iz enega računa na drugega,  vračilo posojil, nakup bonov za mobilne 

telefone ... Prednosti so prihranek časa (ki bi ga porabili v čakalni vrsti  podružnice), nižje 

pristojbine za opravljene storitve, dostop od 0-24h, itd. 

E-vlada (e-government) – uporaba informacijske tehnologije za zagotavljanje boljšega 

dostopa javnosti do vladnih informacij (www.vlada.si – Government To Citizens, G2C). 

E-UČENJE (E-LEARNING) 

E-učenje zajema vse oblike učenja in/ali prenos znanja, ki temelji na elektronski tehnologiji. 

Ta izraz se najpogosteje uporablja za opis učenja in/ali prenos znanja, ki ne vključuje 

neposrednega stika med učiteljem in učencem in se pri tem uporablja  IKT tehnologija. 

Prednosti e-izobraževanja v veliki meri sovpada z učenjem s pomočjo knjig, vendar pa knjige 

prihajajo le v grafični obliki in obliki besedila na papirju, medtem ko gradiva za e-učenje 

imajo multimedijske možnosti ter sledijo predavanja na daljavo v realnem času. Na primer, 

zdravniki lahko sledijo medicinske operacije, ki trenutno potekajo na drugi lokaciji, študentje 

lahko sledijo pouk, ki trenutno poteka na drugi univerzi. 

Nekatere od prednosti e-učenja za učence: 

 prilagodljiv čas, kraj in trajanje učenja 

 dostop do izobraževanja 

 možnost neomejenega ponavljanja predavanj 

 zmanjšan strošek vlaganja v izobraževanje 

 multimedijsko okolje (video, zvok, besedilo) 

http://www.vlada.si/
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Nekatere od prednosti e-učenja za profesorje in izobraževalne ustanove: 

 zmanjšani stroški poučevanja (zmanjšani stroški potovanja in nastanitve, zmanjšani 

ali izločeni stroški prostora za pouk, itd.) 

 veliko večja baza uporabnikov izobraževanja 

 enkrat pripravljeno izobraževanje omogoča manj udejstvovanja izobraževalnega 

osebja za izvajanje dane izobrazbe  

 preprosta in enostavna nadgradnja materialov, itd. 

 

Nekatere prednosti e-učenja za družbo: 

Velika, skoraj nepremostljiva težava tradicionalnega način prenosa znanja, je ogromen 

strošek izobraževanja po osebi. Zagotoviti izobraževanje za vsakogar v družbi preko 

tradicionalnih metod (obiskovati šolo, itd), je skoraj nemogoče. S prihodom informacijske 

tehnologije se je odprla nova možnost za prenos znanja, ki sama po sebi nosi  nizke stroške 

izobraževanja po osebi. Prav v tem dejstvu leži glavna prednost e-učenje. Izobraževanje je 

lahko na voljo vsakomur z zelo nizkimi stroški, izobraževalna gradiva se zelo enostavno in 

preprosto  posodobijo ter so na voljo 0-24. Poleg tega, kot posledica dostopnosti 

izobraževanja vsakemu članu družbe, kolektivno znanje je lažje širiti, izmenjavati med člani 

družbe, kar ima za posledico bolj učinkovit trg dela, povečanje učinkovitosti obstoječih 

podjetij in na splošno za posledico bolj konkurenčno gospodarstvo. 

"E-učenje je opredeljeno kot uporaba novih multimedijskih tehnologij in interneta za 

izboljšanje kakovosti učenja, kako bi izobraževanje bilo na voljo vsem ljudem v krajih zunaj 

področja/dosega dobrih izobraževalnih ustanov, da so nove in inovativne oblike vzgoje in 

izobraževanja na voljo vsem ljudem." (Svjetski samit o informacijskom društvu, 2007)1. 

 

 “Učenje na daljavo je "dozorelo" in si zaslužilo verodostojnost in legitimnost kot 

uspešna in učinkovita metoda učenja, skozi raziskave, vrednotenje in testiranje. 

(Distance learning has “come of age” and has earned credibility and legitimacy as 

efficient and effective method for learning, through research, evaluation and testing.) 

 Učenje na daljavo je edini način, da se doseže do velikega števila delavcev na način, ki 

je ekonomičen, prilagodljiv in učinkovit za odrasle z omejenimi možnostmi. (Distance 

learning is the only method to reach this large group of workers in ways that are cost-

effective, scalable and effective for adults with limited opportunities.”)2. 
 

_________________________________ 
1StetsonUniversity: Digital Literacy – The Great Divide: Blueprint for social-economic growth In developing 

nations; source: http://www.stetson.edu/business/fdc/media/Papers/BlueprintforSEdevelopmentVer02.doc 
2McCain, M.: Using the Internet to Teach Workplace Literacy Skills - Presentation to Annual National Summit  
The Sloan Center on Innovative Training and Workforce Development; 

source:www.techvision21.com/team/McCain_2007_Using_the_Internet_to_Teach_Workplace_Literacy_Skill
s.ppt 

http://www.stetson.edu/business/fdc/media/Papers/BlueprintforSEdevelopmentVer02.doc
http://www.techvision21.com/team/McCain_2007_Using_the_Internet_to_Teach_Workplace_Literacy_Skills.ppt
http://www.techvision21.com/team/McCain_2007_Using_the_Internet_to_Teach_Workplace_Literacy_Skills.ppt
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Nekatere pomanjkljivosti e-učenja: 

 samodisciplina in večja odgovornost učenca, motivacija za način in čas učenja, kar 

lahko privede do vprašljivih rezultatov in dokaj počasen napredek v učnem procesu 

 izolacija učenca 

 pogrešanje stika z učiteljem 

 zmanjšane komunikacijske sposobnosti in sposobnosti izražanja v naravnem jeziku 

 e-učenje zahteva računalniško pismenost in posebno opremo 

 tehnične težave opreme, ki povzročajo motnje pri izvajanju e-učenja, bodo zagotovo 

prispevale k zmanjšanju koncentracije uporabnikov, in s tem pad kakovosti e-

izobraževanja 

 težave v zvezi z avtorskimi pravicami za vsebino nekaterih predmetov in podobno 

sistem e-učenja zahteva tehnično podporo, ki stane denarja, in stalen razvoj v skladu 

z razvojem tehnologije, ki se uporablja. 

DELO NA DALJAVO (TELEWORKING) 

Nekateri od dejavnikov, ki pogojujejo delo na daljavo (teleworking) so visoko kakovostne 

infrastrukture in dobra računalniška pismenost, so vrste dela, ki jih je mogoče storiti, da bi v 

večji ali manjši meri, od kjerkoli z računalnikom, ki ima potrebne programe, zaposlene z 

profesionalnim odnosom do dela, organizacijo podjetja, oz. z organizacijo dela prilagojeno na 

ta način dela, itd.  

Nekatere od prednosti dela na daljavo: 

 podjetje zmanjšujejo režijske stroške in stroške nadomestila za prevoz zaposlenih 

 prihranek časa za odhod in prihod na delo 

 prilagajanje delovnih pogojev svojim navadam – fleksibilnost 

 mogočnost opravljanje dela v udobnosti lastnega doma oz. mesta, ki ni delovno 

mesto 

 nižja stopnja stresa, pod pogojem dobrega upravljanja/organiziranosti in 

usklajevanja/koordinacije pretoka informacij med sodelavci 

 odlična rešitev za ljudi s posebnimi potrebami 

Nekatere pomanjkljivosti dela na daljavo: 

 fizična izolacija delavcev - pomanjkanje neposrednih socialnih stikov s sodelavci  

 ni primeren za vsakogar - zahteva določeno mero samokontrole in motivacije, kar 

pomeni, odgovornost in strokovnost pri pristopu do dela in naloge  
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 manj možnosti za napredovanje v tradicionalnem smislu, saj se izgubi vertikalna 

hierarhija podjetja, vendar se ustvarjajo horizontalne hierarhije, kjer nihče ni nad 

vsem v položaju, a vsak ima svoje odgovornosti in obveznosti, ki jih je treba izvršiti 

 manjši poudarek na skupinskem delu v tradicionalnem pomenu, glede na to da se 

delo odvija neodvisno, fizično izolirano od drugih, vendar je zato večji poudarek 

zaradi pomanjkanja fizičnega stika med člani skupine, na timskem delu v zvezi z 

obveščanjem, izmenjavo informacij, izvajanja svojih nalog (drugi so v skupini odvisni, 

da vsakdo opravi svoj del odgovorno in profesionalno). Na primer, programer iz 

Avstralije dela v ekipi z razvijalci iz Slovenije, Irske in  Amerike na razvoju programske 

opreme za podjetje v Aziji. Koordinator je v večini primerov na poti, saj  deluje kot 

koordinator med matično družbo, naročnikom programske opreme in programerjev, 

ki ustvarjajo potrebno programsko opremo 

 koordinator ali z obiskom ali kako drugače, na zahteve naročnika, organizira kdo bo 

kateri del programiral, razporeja naloge in poroča o stroških matični družbi, o 

opravljenih prevzetih nalogah, o statusu izvršenosti itd. Programerji programirajo 

vsak svoj del in se pri tem med seboj usklajujejo kako bi softver na koncu celotno 

funkcioniral. 

Očitno je, da ne glede na to, kje so zaposleni, lahko delajo v skupini, ampak je ključna 

komunikacija, izmenjava informacij, dobra organizacija, odgovornost ter profesionalen 

pristop do delovnih nalog. 

ELEKTRONSKA POŠTA (E-MAIL), HITRA SPOROČILA-POMENKI (IM), ZVOČNA  

KOMUNIKACIJA PREK INTERNETA (VOIP), SPLETNE NOVICE (RSS), SPLETNI 

DNEVNIK (BLOG), PODCAST  

Elektronska pošta (e-mail) vključuje pošiljanje besedilnih sporočil prek interneta. S priloženo  

prilogo se lahko izmenjujejo datoteke kot so slike, multimedia, dokumenti, itd. Naslov 

elektronske pošte  je sestavljen iz uporabniškega imena, simbola @ ("at", "pri") in imena 

domene na kateri je elektronska pošta odprta (npr. marko.maric@gmail.com).  

IM (Instant Messaging) storitve se uporabljajo za pošiljanje takojšnjih sporočil in 

komunikacijo v realnem času. Poleg besedilne komunikacije in video klica, omogoča prenos 

datotek. Nekatere od priljubljenih storitev IM so: Windows Live Messenger, Skype, Google 

Talk. 

VoIP (Voice over Internet Protocol) je ime za tehnologijo, ki omogoča digitalizacijo in prenos 

avdio komunikacije (in multimedia zasedanje) preko interneta. Skratka, z uporabo 

protokolov VoIP omogočena je avdio/video komunikacija med uporabniki. 
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RSS (resnično preproste objave - Really Simple Syndication) je niz spletnih formatov, kateri 

koristijo strani, ki se stalno posodabljajo, saj je preko RSS-a zelo enostavno objavljati nove 

informacije, članke, itd. RSS nam omogoča, da s pomočjo posebnih programov (odjemalcev) 

ali dodatkov (plug-in) beremo naslove in povzetke novic . Za uporabnika, ki koristi program 

za branje virov RSS je  enostavneje, saj ni potrebe za obiskovanje portalov, ki ga zanimajo, a z 

programom sprejema nove novice iz vseh portalov, medtem ko je založniku veliko lažje širiti 

novice končnemu uporabniku, ki jih sledi skozi svoje vire RSS. 

Spletni dnevnik (web blog) je oblika internet zapisa, v katerem uporabnik piše neko temo. 

Lahko je oseben (oblika internet dnevnika), tematski, v obliki revije. Spletni dnevniki so zelo 

priljubljeni, saj končni uporabniki ne potrebujejo napredno računalniško znanje, niti znanje 

za oblikovanje spletnih strani, da bi bili prisotni na internetu in pisali o temah, ki jih zanimajo. 

Spletni dnevniki v veliki meri olajšujejo izmenjavo interesov, idej, mnenj, itd. 

Podcast (POD-Personal On Demand + Broadcast) je digitalna datoteka, ki vsebuje avdio ali 

video vsebino. Distribuira se prek interneta z uporabo RSS tehnologije. 

VIRTUALNE  SKUPNOSTI 

Pojem „virtualna skupnost“ označuje skupino ljudi, ki komunicira preko socialne mreže, 

foruma, IM storitve, spletnega dnevnika. Imenujemo je skupnost glede na to, da kot skupina 

ljudi podobnih interesov sodeluje v skupini in tako tvorijo virtualno skupnost, kar ne 

vključuje fizičnega stika, ampak poteka preko IKT tehnologij. 

Socialna omrežja (Social Networks) so brezplačne spletne storitve, ki uporabnikom nudijo 

različne načine predstavitve in komunikacijo. Nekatere izmed najbolj priljubljenih socialnih 

omrežij so MySpace, Facebook, Twitter, ...  

Forum je storitev, ki uporabnikom omogoča izmenjavo mnenj. Lahko ga primerjamo z 

oglasno desko, na kateri udeleženci pustijo svoja sporočila in drugi komentirajo npr. : 

mojforum.si/forumi.html. 

MMO (Massive Multiplayer Online) so mrežne igre, ki jih na spletu-internetu igra veliko 

število igralcev. Ena od podzvrsti MMO-ja je MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-

Playing Game),  njen najbolj priljubljen predstavnik je igra Warcraft. 

Chat room - klepetalnica je spletna stran ali del spletne strani, ki omogoča izmenjavo 

informacij v realnem času. Za razliko od instant messaging softverja, ne zahteva namestitev 

na vašem računalniku, ampak računalnik s spletnim brskalnikom in internetno povezavo. 
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Zapisi objavljeni na blogu so tako imenovani post-i izpod katerih je obiskovalcem omogočeno 

komentiranje. Poleg tega besedila je mogoča izmenjava večpredstavnostnih-multimedialnih 

datotek kot so fotografije ali video posnetki. Na straneh, ki ponujajo tovrstne storitve, 

potrebno je odpreti osebni račun, da bi lahko delili svoje članke, slike, video, itd. Po navadi, 

če želimo samo brskati po vsebini, ni potrebno odpreti osebni račun. 

Najbolj priljubljena storitev za izmenjavo videa je You Tube. Storitve za izmenjavo datotek ali 

fotografij – Photobucket, Flickr, lol cats itd. 

Ena od glavnih značilnosti interneta je pretok informacij. Ravno zaradi pretoka, informacije 

danes predstavljajo  vrednost in podjetja iščejo načine kako priti do informacij preko 

interneta. Na primer, brskalnik Google ne zaračunava iskanje, toda vsakič, ko vnesete nekaj v 

iskalnik, ste pravzaprav obvestili Google, kaj  želite vedeti, kakšni so  vaši interesi. Prav glede 

te informacije, Google prikazuje oglase, ki bi vas lahko zanimali, to "brezplačno storitev" ste v 

bistvu plačali z razkritjem iskanih informacij, a brskalniku tako zagotovili prihodke prek 

oglaševanja. Drug primer so spletne skupnosti. Za spletno skupnost odprete račun tako, da 

izpolnite bolj ali manj osebne podatke. Pogosto boste imeli priložnost prebrati kako  je nekdo 

dobil odpoved ker je na Twitter-ju napisal negativne komentarje o šefu ali podjetju v 

katerem dela. Še ena značilnost interneta je, da ko boste objavi neke informacije, je izjemno 

težko, če ne celo nemogoče odstraniti. Zato je treba dobro  razmisliti o podatkih, ki 

objavljate na družabnih straneh. Izogibajte se izmenjavi  informacij o datumu  in kraju 

rojstva, naslovu, telefonskim številkam, načrtovanim  počitnicam ter v  varnostnih 

nastavitvah omejite dostop do uporabniškega profila. Prav tako bodite pozorni 

na pogoje uporabe, na pogodbo ob odpiranju računa, saj se v tej pogodbi določa, kako lahko 

podjetje - lastnik družbene mreže rokuje z  informacijami, ki ste jih objavili na njihovih 

družbenih mrežah. 

Prav tako je treba imeti v mislih, da ko komuniciramo z nekom na internetu, ne vemo, kdo je 

ta oseba v resnici. Zelo enostavno se je pretvarjati in ravno to dejstvo dodatno opozarja, 

da je treba biti zelo previden, ko navajamo podatke. 

Zlasti morajo biti previdni starši, ker se otroke  lahko zavede. Kako zaščititi otroke na 

Internetu je posebna tema in od velike pomembnosti ter smo zato na naši strani 

http://www.itdesk.info/slo/varnost-otrok-na-internetu/ posvetili posebno pozornost ravno 

tej temi.  

  

http://www.itdesk.info/slo/varnost-otrok-na-internetu/
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POGLAVJE V.     VPLIV   NA  ZDRAVJE 

Ergonomija je znanstvena disciplina, ki proučuje človeka in predmete ki ga obdajajo, da bi 

nam zagotovila rešitve in smernice na kateri način in učinkovito jih prilagoditi človeku. 

Najpogostejše zdravstvene težave povezane z uporabo računalnikov 

 

 nepravilno rokovanje z tipkovnico in miško - zvin (ispah)/RSI (Repetitive Strain 

Injury) 

 utripanje zaslona ali neprimerna razdalja - motnje vida 

 nepravilno sedenje in uporaba neustreznih sedežev – težave s hrbtenico  

( položaj računalnika, mize in stola vpliva na držo telesa) 

 velik vpliv ima uporaba umetne svetlobe, količina svetlobe, smer svetlobe ... 

Prostore za delo je pomembno pravilno osvetliti. Šesti del standarda ISO 9241 priporoča: 

 splošna raven osvetlitve – 300-500 luksa 

 lokalna razsvetljava - pod nadzorom  

 kontrola bleščanja – izogibanje velikih kontrastov, koriščenje pregrad i zastorov 

Ob šibki svetlobi se oseba hitreje utrudi (oči bolijo in solzijo, utrujenost v glavi od nepotrebne 

obremenitve ...) in s tem opazno zmanjšana produktivnost. To lahko povzroči trajne vidne 

okvare. Iz tega razloga, naj doma ali v pisarni je bistveno imeti primerno osvetlitev. 

Razsvetljava je le eden od dejavnikov, ki vplivajo na zdravje in s tem produktivnost. Pravilna 

razporeditev opreme, mize in stolov pomembno vplivajo na držo za računalnikom in s tem 

posledično utrujenost. Pogosto tako dolgotrajna nepravilna drža povzroči trajne zdravstvene 

težave s hrbtenico in s sklepi.  

Pravilna razporeditev opreme 

 zaslon mora biti oddaljen od oči najmanj 50 cm 

 tipkovnica mora biti izpred – ročni zglobi so pri tem v ravnem položaju  

 miška se nahaja takoj do tipkovnice – podlakti so paralelne z mizo 

 stol treba biti prilagodljiv (sedež i naslon)  ter mora imeti naslon za roke 

Priporoča se: 

 odmori v delu, vstajanje in sprehajanje, pogosta izmenjava položaja (5 - 10 minut 

vsako uro) 

 redna vadba 

 sprostitev oči pogledom v daljavo (vsakih 20 min), počitek rok (vsakih 15 min) 
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POGLAVJE VI.     VPLIV  NA OKOLJE 

Številne računalniške komponente je mogoče reciklirati. Specializirana podjetja za 

recikliranje računalnikov izkoriščajo uporabne komponente in varno odstranjujejo nevarne 

snovi. Nekateri računalniški proizvajalci sami ponujajo možnost recikliranja – z ponudbo 

"stari za novi računalnik." V kolikor imate elektronski odpad, lahko preko brskalnika najdete 

podjetja , ki nudijo storitve za odstranjevanje elektronskega odpada. Vse kar potrebujete je, 

da začnete z  iskanjem izrazov "elektronski odpadki" ali "odlaganje elektronskih odpadkov" in 

pogledate ponujene stike. Na kar bi tudi morali biti pozorni je recikliranje papirja. Najboljše 

bi bilo uporabljati čim več  elektronske dokumentacije in prihraniti papir. Ne smemo pozabiti 

barvila in kartuše za brizgalne tiskalnike, ki jih je mogoče ponovno napolniti. 

 

Sl.3. Nadzorna plošča  – možnosti prihranka energije 

Energija je ena od  ključnih dejavnikov v trajnostni razvoja družbe, a učinkovito upravljanje z 

energijo je posebnega pomena. Izvaja se tako na makro in mikro ravni. V zvezi z 

računalnikom, je upravljanje z energijo vključeno v vsak resen operacijski sistem in to nam 

omogoča, da prilagodimo naš računalnik, da bi prihranili energijo. 

Možnosti za varčevanje z energijo pristopamo preko menija Start  Nadzorna plošča   

Sistem in varnost  Možnost napajanja (Start  Control Panel  System and Security  

Power Options). 

Možnost Časovni razpored izklopa zaslona (Choose when to turn off the display) – zaslon se 

izklopi po določenem času neaktivnosti. Zaslon, ko je vklopljen, povprečno porabi 60 W (na 

primer toliko porabi ene žarnica), v mirovanju samo nekaj vatov. 
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Časovni razpored mirovanja (Change when the computer sleeps) – ta nastavitev določa čas 

(neaktivnosti), po katerem se računalnik preklopi v način spanja. Namizni računalnik ko je 

vklopljen, lahko porabili več sto vatov (približno 5 žarnic). V stanju počitka ta vrednost pade 

na samo nekaj vatov. 

 

 

Sl.4. Nadzorna plošča – sprememba nastavitve načrta za zmanjšanje porabe energije  
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POGLAVJE VII.     VARNA RABA IKT 

Informacijska varnost je opredeljena kot: 

 ohranitev zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti informacij 

 varnostni ukrepi Informacij so pravila o varstvu podatkov na fizični, tehnični in 

organizacijski ravni. 

Preverjanje uporabnika – avtentifikacija vključuje identifikacijo uporabnika, da bi mu se 

omogočil dostop do neke vsebine (podatkov). Npr. če uporabljate brskalnik za preverjanje   

e-pošte, za dostop do računa je potrebno vnesti uporabniško ime in geslo (geslo, angl. 

password). V kolikor so podatki pravilno vneseni, se pristop odobri. Zaradi varnostnih 

razlogov je potrebno, da gesla ostanejo zaupna. Geslo ni nič drugega kot ključ ( ključ za 

dostop do vašega doma ali  avta), ki omogoča dostop. Kakor verjamemo, da ne bi delili svoje 

ključe od stanovanje ali avta vsakomur, tako nikoli ne delite svoje geslo.  Prav tako veliko 

ljudi danes, ima varnostna vrata s ključavnico, katerega ključ je težko kopirati, vse za zaščito 

pred nepooblaščenim vdorom v Vaš dom. Z isto previdnostjo je potrebno ustvariti geslo. Bolj 

je geslo zapleteno, težje ga je uganiti in manjša je verjetnost da bo nekdo nepooblaščeno 

dostopil do Vaših podatkov. 

Pri izbiri gesla se priporoča uporaba ločil, številk in mešanico velikih in malih črk. 

Priporočljiva je dolžina od najmanj 8 znakov (krajša gesla se hitreje odkrijejo). Od časa do 

časa je potrebno geslo spremeniti. Na ta način se zmanjša možnost njihovega odkritja. 

Najpogostejše napake pri izbiri gesel so: 

 uporaba besed iz slovarja 

 gesla, ki temelji na osebnih podatkih, kot so ime ali datum rojstva, kraj zaposlitve, itd. 

 znaki v zaporedju: 123, qwert itd. 

Kako izbrati dobro geslo: 

1. izberite stavek: npr. ITdesk.info – načrtovanje  računalniškega e-izobraževanja s 

prostim dostopom 

2. vzemite  prve črke: i.inrespd 

3. dodajte številke: recimo na ITdesk-u je predstavljeno osnovno računalniško 

usposabljanje v 7 enotah, vsaka enota ima približno 3 video predstavitve: 7i.inrespd3 

4. izberite črke: 7I.inrespD3 in dobili ste geslo ki ga je težko odkriti a lahko za zapomniti. 

Imamo tako kombinacijo številk, velikih in malih črk, skupaj 11 znakov. 
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VARNOST PODATKOV 

Vsak podatek se lahko izgubi, zato ga je potrebno shraniti na več mestih. Predstavljajte si, da 

izgubite osebno izkaznico in da informacije o Vas obstajajo samo na tej izkaznici. Z izgubo 

kartice bi v bistvu izgubili identiteto. Glede na to, da policija ima Vaše podatke ni težav 

zahtevati novo osebno izkaznico. Dejstvo je, da se podatki o Vama ne nahajajo samo na 

osebni izkaznici ampak njihova kopija obstaja tudi v policiji. Primer poudarja pomen 

kopiranja podatkov  tako, da v primeru izgube iz enega nosilca podatkov, pridobimo iz drugih 

izvirov. Izraz backup pomeni postopek, s katerimi se iz  se prvotnih podatkov (datoteke, 

programi) naredijo kopije. Na ta način ščitimo podatke v primeru, da se originalni izvor 

podatkov poškoduje ali izgubi. Elektronske podatke lahko shranimo na neki drugi strežnik, 

magnetni trak, trdi disk, DVD ali CD itd. 

Požarni zid (Firewall) je program (ali omrežna naprava), ki ga uporabljamo za nadzor 

pooblaščenega dostopa in zaščito pred nepooblaščenim dostopom do vašega računalnika. 

Metaforično rečeno, računalniki so priključeni na omrežje preko vrat (v prevodu iz 

angleškega "pristanišče"). V računalniškem svetu se pojem port – priključek uporablja za opis 

vrat/priključkov računalniškega omrežja, prek katerega je mogoče povezati računalnik v 

omrežje ali da se nekdo poveže na Vaš računalnik iz omrežja. Skozi vrata se tako odvija ves 

podatkovni promet med računalnikom in ostalim omrežjem. Z nadzorom vrat tako 

nadzorujemo pretok podatkov iz naših računalnikov v omrežje in obratno. Nadzor se vrši 

preko požarnega zidu, neka vrata odpiramo, neka zapiramo, nekaterim dovolimo začasen 

promet itn. 

Za zaščito podatkov pred nepooblaščenim dostopom in krajo, uporabljamo uporabniško ime 

in geslo s katerim potrdimo naš identitet v računalniški svet in s tem preprečimo 

nepooblaščen dostop do podatkov. Prav tako, če moramo na kratko od računalnika, ga je 

potrebno zakleniti. Računalnik zaklenemo v Start meniju, klikom na puščico zraven gumba 

Izključi računalnik (Shut Down) ter izborom opcije Zakleni (Lock).  

Varnostni kabel se uporablja kot ukrep za zaščito/odvračanje od kraje prenosnih 

računalnikov. 

 

ZLONAMERNI PROGRAMI 

Zlonamerni softver (Malware) je softver, ki se na neoviran način infiltrira (vdre), naj bo po  

pomoti uporabnika ali zaradi pomanjkljivosti v operacijskem sistemu in v programski 

podpori, v operacijski sistem in s tem na nek način dela različne škode.  
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Zlonamerni softver-ji so: 

 Virus je zlonamerni program s sposobnostjo autoreplikacije. V računalniku poišče 

druge datoteke, poskuša jih okužiti in končni mu je cilj razširiti se na druge 

računalnike. Glede na zlonamerno kodo, ki jo vsebuje, povzroča več ali manj škode na  

računalniku. 

 Črvi kakor virusi imajo sposobnost autoreplikacije, a ne morejo okužiti druge 

programe. Po navadi so namenjeni za prevzem nadzora nad računalnikom in 

omogočajo daljinsko odpiranje tako imenovanih zadnjih vrat (backdoor). 

 Trojanski konji so lahko predstavljeni v obliki igre ali datoteke v e-poštnem sporočilu, 

ki po zagonu računalnika namesti aplikacijo v različne namene, kot so npr. daljinsko 

upravljanje vašega računalnika, brisanje podatkov, širjenje virusa, pošiljanje neželene 

elektronske pošte iz okuženega računalnika... Za razliko od virusov in črvov, se ne 

razmnožuje in ga je potrebno aktivirati, ni samostojen. 

 Spyware je program, ki nepooblaščeno zbira podatke o uporabniku računalnika, od 

koder je tudi dobil svoje ime. Najpogostejše spyware okužbe se dogajajo, ko 

obiščemo sumljive strani z nezakonitimi ali pornografskimi vsebinami.  

 Adware je program, ki uporablja zbrane podatke o uporabniku, da bi na podlagi teh 

na vsiljiv način prikazoval oglase. Običajno se kaže v številnih skočnih oknih (pop-up 

windows). 

 Hoax so potegavščine, goljufiva sporočila, ki se širijo z e-sporočili z namenom 

ogoljufati uporabnika. Njihov je cilj dobiti informacije, na primer o uporabnikovem 

bančnem računu, ali pa prepričati uporabnika, da plača pristojbino, da bi zmagal na 

loteriji (na katero  se nikdar ni niti prijavil), ali pa plača stroške denarnih nakazil iz 

eksotičnih dežel v zameno navideznih velikih nagrad, itd. 

Da bi dobili resnično podobo o škodljivi kodi, je potrebno pojasniti, da škodljiva koda ni nič 

drugega kot samo računalniški program. Tako kot kateri koli drugi računalniški program se 

mora namestiti na računalnik (operacijski sistem), da bi deloval. Da ne delamo razlike med 

škodljivo kodo in ostalimi programi, razmišljajmo na način da je to samo računalniški 

program. Ob upoštevanju tega, si zastavimo naslednja vprašanja:  

 Vprašanje: Če želim namestiti računalniški program, na kateri način to lahko 

naredim?  

◦ Odgovor: Moramo imeti namestitveno datoteko programa.  

 Vprašanje: Kako lahko dobim/pridem do namestitvenega računalniškega programa? 

◦ Odgovor: Namestitev najdete na CD/DVD-ju, USB ključku, omrežnem pogonu, 

internetu (potrebno prenesti namestitev), v elektronski pošti ... na kakršnem koli 
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elektronskem mediju, ki lahko shrani digitalne podatke in komunicira z 

računalnikom! 

Iz samih vprašanj in odgovorov je jasno na katere vse načine lahko okužimo računalnik z  

zlonamernimi programi. Za razliko od pravnih in ne-zlonamernih programov, so zlonamerni 

programi zasnovani tako, da jih ni potrebno iskati, poskušati priti do njih, ne potrebujemo 

posebna računalniška znanja za namestitev, v bistvu – čim manj vemo o njih - boljše za njih. 

Čim več znamo, z uporabo strokovnih programov za zaščito pred zlonamernimi programi, 

bomo bolj verjetno varni pred okužbo. 

Na koncu nasvet o tem, kako se dodatno zaščitimo pred zlonamernimi programi. Kot smo že 

navedli, zlonamerni programi niso nič drugega kot računalniški programi, kateri morajo biti 

nameščeni na računalniku, da delujejo. Za vsak program nameščen na vašem računalniku, 

mora biti oseba, ki jih namešča prijavljena na uporabniškem računu, ki ima 

skrbniške/administratorske pravice. Le s pomočjo uporabniškega računa s skrbniškimi 

privilegiji je mogoče namestiti računalniški program. V kolikor ste prijavljeni na račun brez 

administratorskih privilegijev, torej omejenih pravic (brez pravic za namestitev računalniških 

programov),  zlonamerne programske opreme,  kot vsak drug program, ni mogoče namestiti. 

Torej, iz vsega navedenega, lahko naredimo abecedo varnosti: 

 pri vsakodnevni uporabi računalnika (še posebej pri uporabi interneta), ne 

uporabljate račun s skrbniškimi pravicami,temveč omejen uporabniški račun, ki nima 

nobenih pristojnosti za namestitev programov. Administratorski/skrbniški 

uporabniški račun uporabljajte le, če želite upravljati sistem. 

 uporabljajte strokovne programe za zaščito pred zlonamernimi programi kateri niso 

dragi, 15-30 evrov na leto in zagotavljajo popolne zaščito. Obvezno in redno 

posodabljajte Vaš program za zaščito (za domačo uporabo obstajajo povsem ustrezni 

brezplačni programi za zaščito npr. na straneh: http://www.download.hr/ , 

http://hrdownload.com/). 

 izobražujte se, saj Vas nič ne more zaščiti pred nenamerno uporabo računalnika. 

Pazite na e-poštna sporočila, ki jih prejmete, ker jih samo Vi lahko vidite kot sumljive, 

prepričajte se katere spletne strani obiskujete, saj samo Vi imate nadzor nad tem,  

vse zunanje medije, ki povezujete z računalnikom preverite s programom za zaščito 

pred zlonamerno programsko opremo, saj samo Vi to zmorete, prej se prepričajte 

katere programe želite namestiti na vaš računalnik (ne uporabljajte piratske 

programske opreme) in podobno. 

  

http://www.download.hr/
http://hrdownload.com/
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POGLAVJE VIII.     ZAKONSKI PREDPISI 

Avtorske pravice (Copyright) so pravice ki jih ima  avtor, da bi zaščitil svojo intelektualno 

lastnino. Če nekdo želi uporabiti avtorsko delo, mora spoštovati pravice, s katerimi je avtor 

kot lastnik, dovolil uporabo svojega dela (plačilo pristojbin, navedba izvirnika itd.). Uporaba 

avtorskega dela je razrešena z licenco/dovoljenjem, uporabnika usmerja in  zavezuje preko 

EULA. 

EULA (End User Licence Agreement) je pogodba o licenci softverja za končnega uporabnika. 

Ravno z to pogodbo se regulirajo vse pravice in obveznosti. EULA se prikaže med 

namestitvijo programa, s sprejemanjem EULA (s klikom na "Strinjam se", torej "I agree "), se 

strinjate in pravno zavezujete na spoštovanje pogojev iz pogodbe. 

Kako se prepričati, da uporabljamo legalen program? Na primer po namestitvi operacijskega 

sistema Windows, ga je treba aktivirati. Z aktiviranjem se preveri, ali je serijska številka/ 

identifikacijska številka veljavna oziroma ali je operacijski sistem autentičen/pristen. 

Identifikacijska številka izdelka (PID) je številka, ki prihaja skupaj z zakonito kupljeno 

programsko opremo in ima potrdilo o pristnosti. 

Vsako podjetje ima svoj način preverjanja zakonitosti kopije programske opreme, ki ste jo 

kupili. Večinoma pa se preverja preko Interneta, to je z aktiviranjem in/ali registracijo preko 

spleta, nadgradnjo programske opreme prek interneta ali zagotavljanje kakovostne podpore 

uporabnikom – vsega tega ne nudijo osebe z ne-licencirano programsko opremo itd.  

Shareware je izraz, ki pomeni uporabo brezplačnega softverja (poskus) v določenem 

obdobju, po tem obdobju je treba proizvod kupiti v kolikor ga želimo še naprej uporabljati. 

Brezplačni programi (freeware) je brezplačen softver za osebno uporabo.  

Programi odprte kode (open source software) je naziv za softver katerega koda je na voljo 

vsakomur, ki ga zanimajo študij, spremembe in nadaljnja distribucija.  

Na spletni strani http://www.itdesk.info/slo/brezplacni-programi-freeware/ lahko ugotovite, 

kateri so to brezplačni programi, s katerimi se lahko v celoti vključite v digitalni svet: 

operacijski sistemi, pisarniški paketi, spletni brskalniki, poštni odjemalci, programi za 

kompresijo (stiskanje) podatkov, programi za predvajanje video in avdio zapisa, 

multimedialni kodeki, programi za delo s fotografijami in grafičnimi datotekami. Nekateri 

programi na teh straneh so odprte kode. 

 

http://www.itdesk.info/slo/brezplacni-programi-freeware/
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ZAKON  O  VARSTVU  OSEBNIH  PODATKOV 

VIR: http://www.uradni-list.si 

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov "- Osebni podatek je vsaka informacija, ki se 

nanaša na določeno fizično osebo ali fizično osebo, ki jo je mogoče identificirati (v 

nadaljevanju: izprašanec ). 

Obdelava osebnih podatkov pomeni vsak postopek izvajan v zvezi z osebnimi podatki, naj bo  

to z avtomatskimi sredstvi ali ne, zbiranje, beleženje, organiziranje, shranjevanje, prilagajanje 

ali spreminjanje, umikanje, vpogled,  uporaba, razkritje med pošiljanjem, objava ali na drugi 

način dovoliti možnost  razpolaganja, urejanje ali kombiniranje , blokiranje, izbris ali uničenje 

ter izvajanje logičnih, matematičnih ali drugih operacij nad podatki. 

Vodja zbirke osebnih podatkov – fizična ali pravna oseba, državno ali drugo telo, ki določa 

namen ali način obdelave osebnih podatkov. 

Izprašanci morajo dati soglasje glede obdelave njegovih/njenih podatkov za posebne 

namene. 

Osebni podatki so se lahko zbirajo le: 

 s privolitvijo izprašanca, izprašanec je seznanjen z namenom in namen je izrecno 

naveden 

 v primerih, ki jih določa zakon 

 morajo biti pomembni za doseganje določenih namenov in ne smejo se zbirati v 

večjem obsegu kot je potrebno 

Osnovne pravice izprašancev 

Izprašanec ima pravico v vsakem trenutku odnehati od dane privolitve in ustaviti nadaljnjo 

obdelavo. 

Izprašanec ima pravico do ugovora zoper obdelave osebnih podatkov za namene trženja.. 

Osebni podatki se brez soglasja smejo obdelovati za potrebe zgodovinskih, statističnih ali 

znanstvenih namenov, pod pogojem da so urejeni kot neosebni/ depersionalizirani. 

Uporabniki in voditelji zbirke osebnih podatkov 

1. Dostaviti potrdilo, da se osebni podatki izprašanca obdelujejo ali ne 

2. Obvestiti v razumljivi obliki o podatkih, katerih obdelava je v teku in vir teh podatkov  

3. Omogočiti vpogled v evidenco zbirke osebnih podatkov in vpogled v osebne podatke  

http://www.uradni-list.si/1/content?id=50685
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4. Dostaviti izvode, potrdila ali izpise osebnih podatkov (izprašanca)  z navedenim 

namenom in pravno podlago za zbiranje, obdelavo in uporabo teh podatkov  

5. Dostaviti izpis podatkov o tem kdo je in za katere namene ter po kakšni pravni podlagi 

dobil na koriščenje podatke (izprašanca)  

6. Dati informacije o logiki avtomatske obdelave podatkov (izprašanca)  

7. Na zahtevo izprašanca ali če je sam sem opazil, da so podatki nepopolni, netočni ali 

zastareli, je Voditelj obdelave dolžan podatke dopolniti, spremeniti ali izbrisati 

nepopolne, netočne in zastarele podatke 

8. O izvedenim dopolnitvam, spremembam ali brisanju nepopolnih, netočnih in 

zastarelih podatkov, je Vodja obdelave dolžan v roku 30 dni obvestiti osebo na katere 

se podatki nanašajo  

9. Vnaprej obvestiti izprašanca glede predlaganih obdelav osebnih podatkov za namene 

trženja. 
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Ta priročnik je namenjen učenju gradiv, ki so 

objavljena na naslednjih povezavah: 

 

 

 

* Skripta: 

www.itdesk.info/slo/skripta/Informacijska in komunikacijska tehnologija SKRIPTA.pdf 

 

* Poizkusni izpit: 

www.itdesk.info/slo/primer izpita/primer izpita modul 1.pdf 

 

* Video predstavitev, ki prikazuje rešitve primerov izpita: 

www.itdesk.info/slo/osnovni-pojmi-ikt-ja-video-resitve-nalog/ 

 

* Kvizi, ki jih uporabniki/ice lahko rešujejo: 

 www.itdesk.info/slo/osnovni-pojmi-ikt-ja-kviz-1/ 

 www.itdesk.info/slo/osnovni-pojmi-ikt-ja-kviz-2/ 

 www.itdesk.info/slo/osnovni-pojmi-ikt-ja-kviz-3/ 

 (za odpiranje povezave znotraj .pdf dokumenta, kliknite na levi gumb miške na zgornjo 

povezavo. Spletna stran, ki povezavo prikazuje, se bo odprla v internetnem brskalniku 

nameščenem na Vašem računalniku.)  

http://www.itdesk.info/slo/skripta/Informacijska%20in%20komunikacijska%20tehnologija%20SKRIPTA.pdf
http://www.itdesk.info/slo/primer%20izpita/primer%20izpita%20modul%201.pdf
http://www.itdesk.info/slo/osnovni-pojmi-ikt-ja-video-resitve-nalog/
http://www.itdesk.info/slo/osnovni-pojmi-ikt-ja-kviz-1/
http://www.itdesk.info/slo/osnovni-pojmi-ikt-ja-kviz-2/
http://www.itdesk.info/slo/osnovni-pojmi-ikt-ja-kviz-3/
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POGLAVJE IX.     SPLOŠNI  POGOJ I  UPORABE 

Spletno stran www.ITdesk.info je osnovalo združenje „Otvoreno društvo za 

razmjenu ideja - ODRAZI“ z namenom spodbujanja človekovih pravic do prostega 

dostopa informacij ter človekovih pravic do izobraževanja. 

Dovoljeno je kopiranje in distribuiranje tega dokumenta pod pogojem, da ne 

spremenite ničesar v njem! 

Nad vsemi programi in storitvami navedenih na spletnih straneh ITdesk Home in na ITdesk.info, 

imajo izključno pravico njihovi avtorji/ce. Microsoft, Windows, in Windowsxx kot registrirani zaščitni 

znak podjetja Microsoft Corporation. Ostali zaščitni znaki uporabljani na ITdesk Home spletnih 

straneh so izključno lastništvo njihovih lastnikov/ic. V kolikor imate vprašanja v zvezi z uporabo ali 

prerazporeditev katerega koli programa, se obrnite na avtorja/ice posameznih programov. Vsa dodatna 

vprašanja prosim pošljite na info@itdesk.info.  

___________________________________ 

Te spletne strani vsebujejo povezave na druge spletne strani ali vire. ITdesk.info ekipa NI odgovorna 

za besedila in/ali oglaševalno vsebino oziroma za izdelke, ki so na teh spletnih straneh/ponujenih virih, 

kakor NI odgovorna za vsebino, ki je na voljo preko njih, možnost uporabe ali točnost vsebine. 

Povezave uporabljate na lastno odgovornost. Prav tako ITdesk.info ekipa ne zagotavlja: 

 

 da je vsebina na tej spletni strani brez napak ali primerna za kateri koli namen, 

 da te spletne strani ali spletne storitve deluje brez napak ali prekinitev, 

 da odgovarjajo vašim potrebam, 

 da izvajanje teh vsebin ne krši patentnih pravic, avtorskih pravic, blagovnih znamk ali drugih 

tretjih oseb. 

Če se ne strinjate s splošnimi pogoji uporabe ali če niste zadovoljni s spletnimi stranmi, prenehajte z  

uporabo teh spletnih strani in spletnih storitev. ITdesk.info ekipa ni odgovorna vam ali tretjim osebam 

za morebitno škodo, bila ona neposredna ali posredna, naključna ali posledična, povezana z ali  

izhajajoča iz vaše uporabe, napačne uporabe teh spletnih strani ali spletnih storitev. Čeprav je lahko 

vaš zahtevek na podlagi garancije, pogodbe, prekrška ali ima kakršno drugo pravno podlago, ne glede 

na našo obveščenost o možnosti takšne škode, smo oproščeni vseh obveznosti. Sprejemanje omejitev 

naše odgovornosti je nujen predpogoj za uporabo teh spletnih strani in spletnih storitev. 

Vsa programska oprema navedena v tem ali v drugih dokumentih, objavljena na spletnih straneh 

ITdesk.info je navedena samo v izobraževalne namene ali kot primer tako da mi na kakršen koli način, 

ne dajemo prednost tej programski opremi v primerjavi z drugo programsko opremo. Vsako izjavo, da 

nekaterim od zgoraj navedenim programskim opremam dajemo večjo prednost v primerjavi z drugimi, 

katere so navedene ali niso navedene v gradivu, bomo obravnavali kot neresnične izjave. Našo 

neposredno in brezpogojno podporo ima le odprtokodna programska oprema (open source), ki 

omogoča uporabnikom/cam, da postanejo brez ovir digitalno pismeni, da uporabljajo računalnik in 

sodelujejo v sodobni informacijski družbi. 

http://www.itdesk.info/
mailto:info@itdesk.info
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