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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, 

znanje in sposobnosti ljudi na področju IT. 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 oteženim 

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 skripta 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
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Osnove informacijske tehnologije 

 

Informacijska tehnologija (IT) je tehnologija, ki uporablja računalnike za zbiranje, obdelovanje, 

shranjevanje, varovanje in prenos informacij. Izraz IT je povezan z komunikacijsko tehnologijo, saj je 

delo z računalnikom nemogoče, če ni povezan v omrežje, tako da govorimo o informacijsko-

komunikacijski tehnologiji (engl. Information and Communications Technology - ICT). 

 

Računalnik je sestavljen iz: 

 Strojne opreme (hardware) – fizični deli računalnika, otipljiv, vidni del  

 Programske opreme (software) – programi; 

o nabor ukazov “razumljivih” računalniku, kateri omogočajo njegovo delovanje; navodila 

otipljivim delom, ukazi kaj naj računalnik dela.  

 

Osnovno načelo računalnika: podatki se vnašajo v računalnik preko vhodne naprave, obdelujejo in 

shranijo v sistemsko enoto ter prikažejo preko izhodne naprave. 

 

Sistemska enota je sestavljena iz naslednjih komponent: 

 matična plošča (Motherboard - MBO) 

o “hrbtenica” računalnika odgovorna za: komunikacijo med komponentami, prenos informacij 

 

 procesor (CPU - Central Processor Unit) 

o funkcije: izvajanje ukazov, prenos podatkov, nadzor nad računalnikom 

o osnovne značilnosti:  

• hitrost (izražena v  MHz, GHz, flopih) 

• količina pomnilnika (Cache) 

 delovni spomin (RAM - Random Access Memory) 

o prostor za programe, ki se trenutno izvajajo in podatke, ki se trenutno obdelujejo 

o osnovne značilnosti: 

• hitrost (izražena v  MHz) 

• zmogljivost (izražena v MB, GB) 

• izvedba (DDR, SDRAM) 

 trajen spomin: 

o trdi disk (HDD - Hard Disk Drive) – pomnilnik za trajno shranjevanje podatkov 

• podatki se shranjujejo na magnetne plošče,  za branje in zapisovanje se  koristijo 

elektromagnetne glave (razen pri najnovejši vrsti diskov: Solid State Disk) 

• osnovne značilnosti:  - hitrost vrtenja diskovnih plošč 

     - zmogljivost  (izražena v GB) 

     - vmesnik za prenos podatkov 

o disketni pogon (FDD - Floppy Disk Drive) 

o optični diski (CD, DVD) 
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 grafična kartica - funkcija: obdelava i prikaz slike na monitorju 

o sestavljena iz  grafičnega  procesorja in svojega delovnega spomina 

o osnovne značilnosti 

• vrsta grafičnega procesorja (ATI Radeon, Nvidia GeForce) 

• količina delovnega pomnilnika 

• reža za povezavo z matično ploščo 

 priključki 

o paralelni priključek (Parallel Port)  

o serijski priključek (Serial Port) 

o USB priključek (Universal Serial Bus)  

 

Vhodne in izhodne naprave 

 

 Vhodne naprave:  Izhodne naprave: 

o tipkovnica 

o skener/bralnik 

o plošča (touchpad) 

o miška 

o kroglica (trackball) 

o igralna palica (joystick) 

o mikrofon 

o pero (stylus) 

o kamera (web kamera, digitalni fotoaparat) 

o monitor, zaslon 

o projektor 

o tiskalnik (printer) 

o risalnik (plotter) 

o zvočniki 

o slušalke 

 

 naprava, ki je hkrati vhodna in izhodna: zaslon na dotik (touchscreen). 

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

računalniku  v primerjavi z tekstovnim vmesnikom. 

 

Najpogostejše naprave in mediji za shranjevanje in prenos podatkov: 

 

 trdi disk 

 USB ključ / USB Stick 

 diskete i ZIP diskete 

 CD i DVD diski 

 pomnilniške kartice 

 interni trdi disk 

 eksterni trdi disk 

 omrežni disk/pogon 

 online/spletna naprava za shranjevanje 
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Softver/programska oprema ali računalniški program, je v nasprotju s strojno opremo (harvderja, eng. 

Hardware), neopredmeteni del računalnika. Vloga programske opreme je izvajanje nalog na 

računalniku z vgrajeno strojno opremo; 

 

 po vrsti je programska oprema razdeljena na: 

o operacijske sisteme OS - osnovni računalniški program, ki se samodejno naloži ob vklopu 

računalnika  

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

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

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

o programske aplikacije – nekatere vrste programske opreme, ki se lahko uporabljajo na 

nameščenem operacijskem sistemu 

• pisarniški programi - OpenOffice.org, LibreOffice, Microsoft Office 

• antivirusni program – Avira, Sophos, Kaspersky itd. 

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

Povečanje dostopnosti (e-accessability):  

 softver za prepoznavanje glasu,  

 bralnik zaslona,  

 povečevalo zaslona,  

 zaslonska tipkovnica. 

 

Vrste računalnikov: 

 

 Centralni računalnik (Mainframe Computer) 

o veliki, močni in dragi računalniki, 

o uporabljajo se  v velikih sistemih in organizacijah, 

o več uporabnikov dela hkrati. 

 Osebni računalnik (Personal Computer – PC) 

o prvi tak računalnik je proizvedel IBM 1981. leta,  

o prvotno je bil namenjen “eni osobi, ki opravlja eno delo v nekem trenutku”. 

o danes: ena oseba opravlja več del v nekem trenutku. 

 Prenosni računalnik (Laptop computer) 

o relativno majhni prenosni računalniki, 

o imajo ravne LCD zaslone in majhne tipkovnice, 

o glede na svoje sposobnosti ne zaostajajo za običajnimi namiznimi računalniki. 

 Apple Macintosh (skrajšanoMac) 

o osebni računalik katerega  proizvaja družba Apple, 

 Dlančnik, osebni digitalni pomočnik (Personal Digital Assistant – PDA, Handheld) 

o majhni računalnik, ki se spravi v žep in ga med uporabo držimo v dlani, 

o namenjen opravljanju določenih osebnih zadev: 
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• vodenje osebnih obveznosti in opravil, 

• urejanje imenika, 

• dostop do interneta, 

• izmenjava elektronske pošte itd. 

 Omrežni računalnik 

 

o vsak računalnik (namizni, prenosni računalnik, dlančnik), povezan neposredno z omrežnim 

kablom,  

o vsak računalnik, priključen na telefonsko linijo z vsaj še enim računalnikom 

 

Razen prenosnih računalnikov in dlančnikov, so prenosne digitalne naprave : 

 

 mobilni telefon 

 smartphone – mobilni telefon z naprednimi funkcijami (e-pošta, brskanje po spletu, bralnik 

elektronskih knjig) 

 multimedia/večpredstavnostni player/predvajalnik: iPod, iRiver, Zune 

 

Komunikacijsko omrežje 

 

 LAN (Local Area Network) je mreža, v katero so povezani z računalniki, ki so si fizično blizu, 

znotraj podjetja, organizacije ali gospodinjstva  

 WAN (Wide Area Network) je mreža večje zmogljivosti in širšega območja, mestna in 

regionalna 

 Internet– svetovno omrežje omreženih računalnikov; oz. povezane WAN i LAN mreže. 

 intranet je manjša, bolj zaprta različica interneta, katere dostop imajo le  zaposleni v podjetju 

ali organizaciji inza katere je omrežje narejeno 

 ekstranet je različica Intraneta,  v kateri je dovoljen dostop do omrežja tudi za zunanje stranke 

(sodelavci) za izvajanje skupnega dela in projektov. 

 World Wide Web (WWW) – je ena od storitev, katero lahko uporabljamo na internetu in se 

nanaša na brskanje in iskanje vsebine spletne strani  

 na Internetu obstajajo tudi druge storitve, katere lahko uporabljamo: 

o takojšnje sporočanje (instant messaging – IM) - Google Talk, Skype, Windows Live 

Messenger, Yahoo! Messenger 

o glasovna komunikacija prek Interneta (Voice over Internet Protocol –VoIP) - omogoča 

prenos govorne komunikacije prek internetnega omrežja, v večini primerov omogoča 

brezplačne klice iz računalnika na računalnik in poceni klice iz računalnika na mobilne in 

fiksne telefonske linije  

o resnično preproste objave (Really Simple Syndication – RSS) – olajšana možnost za prenos 

nekaterih informacij (novice, vnos v blog in podobno),na voljo na spletni strani v 

standardizirani obliki (ponavadi naslov, stavek ali dva članka ter povezava na stran, ki 

vsebuje celoten članek). Z naročnino na RSS iz različnih spletnih strani, so uporabniki 

obveščeni o novostih, ne da bi obiskali te strani   
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o spletni dnevnik (web blog) 

o digitalne datoteke, ki vsebujejo avdio ali video posnetek (podcast). 

 

 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 

 

 

URL ali enolični  krajevnik vira (ang. Uniform Resource Locator) je naslov spletnih strani v svetovnem 

spletu. 

ISP – Internet Service Provider - podjetje, ki omogoča dostop do interneta za neko ceno,  najpogosteje  

vzpostavlja povezave preko telefonske linije (povezava na klic) ali širokopasovne povezave (kabelska ali 

DSL). 

File Transfer Protocol (FTP) - Protokol za prenos datotek v protokolnem skladu TCP/IP 

HTTP ( HyperText Transfer Protocol)- protokol za prenos hiperteksta, skrbi za ustrezen prenos 

informacij preko spleta. 

 

Internetne domene: 

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

Prenos podatakov prek Interneta 

 download - prenos (prevzemanje) iz omrežja, 

 upload –nalaganje na omrežje 

 hitrost prenosa podatkov in metoda merjenja:  

o bit po sekundi (bps), kilobit po sekundi (kbps), megabit po sekundi (mbps). 

 Povezovanje z  Internetom:  

o povezovanje po potrebi (dial-up) – uporablja telefonsko linijo 

o široko pasovni dostop (broadband) - vedno povezani z internetom, pavšalne pristojbine, 

visoke hitrosti prenosa podatkov, povečano tveganje za vdor hekerjev v omrežje  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Angle%C5%A1%C4%8Dina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Spletna_stran
http://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovni_splet
http://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovni_splet
http://www.presentia.si/baza-znanja-helpdesk/2011/kaj-je-hypertext/
http://sl.wikipedia.org/wiki/Podjetje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zdru%C5%BEene_dr%C5%BEave_Amerike
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/w/index.php?title=Internetni_ponudnik&action=edit&redlink=1
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o različni načini povezovanja z internetom: telefon, mobilni telefon, kabel (stalna povezava), 

brezžično, satelitska povezava 

 

Virtualne (online) skupnosti 

 socialne spletne strani (social networking websites): Facebook, Bebo, Twitter, MySpace, 

LinkedIn, Nexopia, Hi5, Tagged, XING, Orkut itd. 

 Internet forumi – Forum.hr, Download.hr, itd. 

 klepetalnice (chat rooms), 

 spletne računalniške igre (multiplayer games): Silkroad Online, Knight Online, Anarchy Online, 

Guild Wars, World of Warcraft 

 

Načini za objavljanje in delitev spletnih vsebin: spletni dnevnik (web blog), podcast, slike, video i avdio 

vsebine 

 

Preventivna obvestila v zvezi s sodelovanjem v virtualnih skupnostih:  

 ohraniti zasebnost profila 

 omejiti pošiljanje osebnih podatkov 

 poslane informacije bodo javno dostopne 

 previdno z neznanci 

 

Računalnik na delovnem mestu 

 kdaj je računalnik bolj primeren za izvajanje del od čovjeka:  

o naloge,ki se ponavljajo 

o naloge, ki se lahko automatizirajo 

o matematične operacije 

o nevarna stanja-razmere 

 naloge, ki so bolj primerni za človeka kot za računalnik, so: 

o razlaga glede oblike in logično razmišljanje 

o svetovanje in komuniciranje z ljudmi 

o predstavitev novih izdelkov 

o organizacija v času in prostoru 

 

Uporaba računalniških aplikacij:  

 aplikacije v velikih podjetjih (letalske družbe, zavarovalnice, internet bančništvo) 

 aplikacije v vladnih organizacijah (elektronsko glasovanje, davčni obračun) 

 aplikacije v zdravstvu (podatki o bolniku, diagnostična orodja in instrumenti, posebna kirurška 

oprema) 

 aplikacije v izobraževanju (učenje preko računalnika - CBT, učenje na daljavo, naloge prek 

interneta): prilagodljivi učni čas, prilagodljiv prostor za učenje, multimedijske učne izkušnje, 

zmanjšajo stroški. 
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Delo na daljavo (teleworking) 

 prednosti: 

o povečanje zaposlenosti ogroženih skupin: starši z majhnimi otroki, ljudje z omejeno 

mobilnostjo,  ljudi, ki živijo na oddaljenih območjih 

o zmanjšani čas potovanja na delo ali pa sploh ni več potrebe, s tem pa zmanjšanje / 

prenehanje stroškov prevoza do delavnega mesta  

o večjo sposobnost koncentracije na delo-naloge 

o prilagodljiv delovni čas 

o zmanjšani izdatki za vzdrževanje delovnega mesta  

 pomanjkljivosti: 

o pomanjkanje stika z ljudmi 

o pomanjkanje timskega dela 

o pomanjkanje samodiscipline zaposlenih 

 

Svet elektronike 

 e - pošta (e - mail) 

 e - poslovanje (e - commerce) 

 e - bančništvo (e - banking)  

 e-vlade (e-goverment). 

 Internet nakupovanje (e - shopping)  

 e- učenje (e-learning) - prilagodljivi učni čas, prilagodljiv prostor za učenje, multimedijske učne 

izkušnje, zmanjšajo stroški 

 

Ergonomija 

 najpogostejše zdravstvene težave  povezane z uporabo računalnika:  

o nepravilno delo s tipkovnico in miškozvin (ispah) / RSI (Repetitive Strain Injury) 

o utripanje zaslona ali neprimerna razdalja  motnje vida 

o nepravilno sedenje in uporaba neustreznih sedežev  težave s hrbtenico  

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

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

 dobro počutje ob uporabi računalnika izboljša: redna telovadba, odmor na delovnem mestu (5 

- 10 minut vsako uro), vaje za  sprostitev oči 

 

Varnostni ukrepi 

 kabli - vedno uporabljajte električne kable, ki dobite skupaj z računalnikom 

 vir napajanja - lahko povzroči preobremenitev vira energije, kar lahko povzroči požar 

 

 

Zaščita okolja 

 uporaba elektronskih dokumentov zmanjšuje potrebo po tiskanem gradivu  

 recikliranje tiskanega gradiva 
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 oporaba monitorjev z nizko porabo energije  

 recikliranje porabljenih ali poškodovanih delov računalnika 

 

 

Varnost podatkov 

 varnost informacij je opredeljeno kot: 

o ohranjanje zaupnosti informacij, celovitosti in razpoložljivosti 

o ukrepi varovanja informacij so pravila o varstvu podatkov na fizični, tehnični in organizacijski 

ravni 

 večjo varnost podatkov je mogoče doseči s pomočjo naslednjih postopkov: 

o uporabniško ime in geslo  

o pravilnim izklopom računalnika 

o z uporabo neprekinjenega napajanja (UPS - Un-interruptible Power Supply) - omogoča 

nadaljevanje dela tudi po  izpadu električne energije, tako da se delo ki je  v teku konča brez 

nevarnosti za celovitost podatkov 

o vzdrževanje računalnika 

o varnostno kopiranje (backup) - so varnostne kopije vseh pomembnih podatkov shranjenih v 

računalniku 

 

Računalniški virus - del računalniške kode, ki se namesti v program ali datoteko, kako bi lahko 

svobodno potoval iz enega računalnika na drugega in prenosil okužbe. 

 najpogosteje se širijo preko prilog v e-pošti, ki jih dobimo skupaj z pošto.  

 simptomi: počasno delovanje, prenehanje odziva na ukaze ali podiranje in ponovni zagon 

operacijskega sistema, v ekstremnih situacijah bo virus napadel datoteke odgovorne za zagon 

operacijskega sistema in bo delo na računalniku popolnoma onemogočeno.  

 odstranitev virusov: uporaba enega od protivirusnega programa.  

 zaščita pred virusi:  

o namestitev protivirusnih programov, ki se uporabljajo za odkrivanje virusov na računalniku. 

o odpiranje e-pošte in stranic od samo nam poznanih prejemnikov in avtorjev. 

(najvarnejši način je - računalnik ne  povezovati z internetom ali katero koli drugo računalniško mrežo). 

 

Avtorske pravice - pravice avtorja programa, besedila, slike, glasbe, filma itn. za zaščtito svojega 

intelektualnega dela. 

Identifikacijska številka izdelka (PID) je številka, ki prihaja z zakonito kupljeno programsko opremo in 

ima potrdilo o pristnosti  

 priznavanje licenčne programske opreme: preverjanje serijske številke, registracije,pregled 

licenc za programsko opremo. 

 

Pogodba za končnega uporabnika (end-user license agreement - EULA). 

 

Freeware sobrezplačni programi namenjeni za osebno uporabo, npr. Adobe Reader, Ultimate Defragm, 

Orbit Downloader, Pegasus Mail itd. 
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Odprte kode (open source)- software, katerega izvorna kodaje na voljo za javni dostop, uporabo, 

spreminjanje in distribucijo, na primer OpenOffice.org – pisarniški paket podatkov, Mozilla Firefox, 

Mozilla Thunderbird, MediaWiki, Joomla. 

 

Shareware so programi za brezplačen prijenos in začetno uporabo, vendar so časovno omejeni.  

 

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

ti brezplačni programi, s katerimi se lahko v celoti vključite v digitalni svet: operacijski sistemi, 

pisarniški paketi, Internet brskalniki, poštni odjemalci, programi za kompresijo (stiskanje) podatkov, 

programi za predvajanje videa in avdio zapisa, multimedialni kodeki, programi za delo s fotografijami in 

grafične datoteke. Nekateri programi na teh straneh so odprte kode. 

 

INFORMACIJSKI SISTEM 

Informacijski sistem (IS) je urejen in organiziran sistem, ki uporabnike oskrbuje z vsemi potrebnimi 

informacijami za odločanje. Osnovne aktivnosti informacijskega sistema so zbiranje, shranjevanje 

obdelava in posredovanje rezultatov končnim uporabnikom. 

Razvoj informacijskega sistema lahko strnemo v 4 medsebojno povezane faze : 

 analiza (tu gre predvsem za analizo uporabniških zahtev) 
 načrtovanje (zasnova) 
 izvedba (programiranje, takšna in drugačna realizacija aplikacij) 
 vpeljava in testiranje (izobraževanje končnih uporabnikov glede uporabe IS sistema) 

BUG - napaka v programu, npr. igri, spletni strani... Po navadi moti potek pravilnega delovanja le-tega 

programa. 

 

 

Zakonodaja in Konvencije o varstvu podatkov 

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov R Slovenije 

(vir: http://www.uradni-list.si/1/content?id=50685 ): 

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. 

http://www.itdesk.info/slo/brezplacni-programi-freeware/
http://sl.wikipedia.org/wiki/Informacija
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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. 

 

Dolžnosti in odgovornosti upravljavcev 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  

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. 

 

Z denarno kaznijo se kaznuje: 

 

1. Izvršitelj obdelave,ki preseže meje svojih pristojnosti 

2. Voditelj zbirke, ki ne vzpostavi evidenco 

3. Voditelj zbirke, ki ne zagotovi zaščtite 
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4. Voditelj zbirke, ki onemogoči delo Agencije pri nadzoru   
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Ta skripta je namenjena za učenje gradiva 

objavljenih na naslednjih povezavah: 
 

 

* Priročnik: 

http://www.itdesk.info/slo/prirocnik/prirocnik_osnovni_pojmi_informacijske_tehnologije.pdf 

 

* Poskusni izpit: 

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

 

* Video predstavitev, ki prikazuje rešitve primerov izpita: 

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

 

* Kvizi katere uporabniki/ice sami rešujejo: 

 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/ 

(za odpiranje povezave znotraj .pdf dokumenta, kliknite z levim gumbom miške na zgornjo povezavo. 

Spletna stran, se bo odprla v spletnem brskalniku nameščenem na vašem računalniku.) 

  

http://www.itdesk.info/slo/prirocnik/prirocnik_osnovni_pojmi_informacijske_tehnologije.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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Splošni pogoji 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, 

izključno pravico imajo 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 katerikoli 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 kakšno 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 kakršenkoli 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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