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OSNOVE DIGITALNEGA SVETA ZA OSEBNO RABO UDELEŽENCA
Vsebine so namenjene vsem zaposlenim, ki za poslovno rabo ne uporabljajo digitalnih tehnologij, 
uporabljajo pa jih za osebno rabo. Izobraževanje je namenjeno osebni rasti zaposlenega ter 
pridobivanju znanja za samozavestnejše in zadovoljno počutje na delovnem mestu. 

KAKO BITI  V KORAKU S ČASOM IN 
TEHNOLOGIJO

• Sodobni svet informacij
•  Kako slediti trendom tehnologije?
•  Kako slediti digitalnemu svetu?

UPORABNOST NOVODOBNEGA SVETA V 
DIGITALIZACIJI

• Kako se znajti v novi digitalizaciji sveta?
• Kako se znajti v novih komunikacijskih kanalih?
• Dovzetnost za spremembe, ki jih povzročajo nove 

tehnologije in nove informacije

OSEBNA DIGITALNA PREOBRAZBA

• Kaj lahko naredimo od doma? (E-bančništvo, Zdravstveno 
e-naročanje, Digitalno potrdilo, E-davki, Javna uprava 
preko spleta, Spletni nakupi v praksi, ...)

• Internet je okno v svet
 – Kako iskati informacije na spletu?
 – Kaj so verodostojni podatki na spletu in kako jih 
ločimo od laži?

 – Kako biti varen na spletu?
 – Komu zaupati na spletu?
 – Bonton v digitalnem svetu

• Kako razumeti pameten telefon (PT), da bo koristil 
tudi meni (Osnove delovanja PT, Uporabnost, Koristi, 
Prednosti in slabosti, Priložnosti in pasti pri uporabi)

 – Uporaba aplikaciji
 – Katere so koristne aplikacije
 – Kako pridobiti nove, uporabne aplikacije
 – Vrste aplikacij

• Socialna omrežja in drugi digitalni komunikacijski kanali
 – Uporaba socialnih omrežji (Facebook, Instagram, 
LinkedIn)

 – Komunikacijski kanali (Messenger, Viber, Snapchat, 
WhatsApp, Elektronska pošta, ...)

 – Digitalno komuniciranje v skupinah
 – Kako si približati virtualni svet otrok?
 – Kako uporabiti socialna omrežja v poslovne namene?

POVEŽIMO SE NA DALJAVO

• Kaj nam omogoča novejša informacijska tehnologija?
• Zakaj bi jo uporabljal in kako mi lahko olajša življenje?
• Kako smo lahko povezani

 – Kako komuniciram v digitalnem okolju?
 – Virtualno a resnično
 – S kom vse se lahko povežem

VARNOST NA SPLETU

• Korajžno na splet (Ali sem varen na spletu? Ali je moj 
otrok varen na spletu? Kako kupujem na spletu, da me 
ne »prodajo«? Oblak ne prinaša samo dežja – kaj moram 
vedeti o hrambi podatkov in dokumentov v oblaku. Kako 
izgubiti strah? Varnost plačevanja na spletu – debetna in 
kreditna kartica)

•  Varovanje mojega digitalnega sveta (Kako zaščititi moj 
telefon, tablico, računalnik pred vdori? Kako varovati svoje 
osebne podatke? Kako hraniti podatke, da bodo varni in 
trajni?)

•  Splet in zdravje (Zasvojenost z brskanjem po telefonu, 
tablici, računalniku (pametne naprave), Zasvojenost 
z igricami, Zasvojenost s socialnimi omrežji, Motenje 
pozornosti zaradi digitalnih dražljajev, Digitalna demenca)

•  Ko gre kaj narobe ali reševanje problemov v digitalnem 
svetu (Kam je izginil dokument? Kako se »odklikam«, ko se 
»zaklikam«? Ko problem sploh ni problem. Kam sem prišel, 
kako priti nazaj? Kako lahko rešujem enostavnejše tehnične 
težave sam?)

USPOSABLJANJA S PODROČJA DIGITALNIH KOMPETENC

Vsi programi usposabljanj so pripravljeni v skladu z navodili Javnega štipendijskega, 
razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
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OSNOVE DIGITALNEGA SVETA ZA POSLOVNO RABO UDELEŽENCA
Tečaji so namenjeni vsem zaposlenim, ki uporabljajo ali še ne uporabljajo osnovnih digitalnih orodji, 
s katerimi si lahko skrajšajo in poenostavijo svoje delovne procese, ter pridobivanju znanja za 
samozavestnejše in zadovoljno počutje na delovnem mestu.

OSNOVNA DIGITALNA ORODJA

• Osnovni, napredni, ekspertni tečaj Excela, VBA Excel
•  Osnovni in napredni tečaj Worda
•  Powerpoint
•  Office za začetnike
•  LinkedIn, Facebook, Instagram
•  Microsoft Teams
•  ZOOM
•  Googlove aplikacije 


DIGITALIZACIJA POVEČA UČINKOVITOST PODJETJA!
Vsebine so namenjene vsem zaposlenim s ciljem, da se seznanijo  z osnovnimi pojmi in pomenom 
digitalizacije, saj mora vsak zaposlen razumeti pojem digitalizacije in stremeti k inovativnosti in digitalnemu 
razmišljanju.

SPLOŠNO O DIGITALIZACIJI  – FORUMOVA 
DIGITALNA AKADEMIJA

• Uvod v digitalno poslovanje 
 –  Kaj je digitalizacija poslovanja in zakaj je pomembna?
 –  Prednosti, ki jih digitalizacija prinaša

•  Optimizacija, digitalizacija in avtomatizacija
•  Hibridno delo je nova normalnost (spletna orodja za 

organizacijo hibridnega načina dela
•  Zadihajte digitalno! (Digitalna preobrazba posameznih 

oddelkov in ekip – zakaj, kako, kdo, kdaj) 
•  Kakšna je investicija v digitalizacijo?

 – Pridobitev EU sredstev pri digitalni transformaciji 
podjetja (Kljub temu, da se v večini primerov projekti 
digitalizacije izkažejo za uspešne, zna biti investicija 
velik zalogaj za podjetja. Malim in srednje velikim 
podjetjem so zato na voljo nepovratna sredstva, ki 
jih lahko izkoristijo preko raznih razpisov in si tako 
povrnejo tudi do 100 % celotne investicije.)

•  Spletna stran kot center digitalnega poslovanja podjetja
•  Analitika in spremljanje učinkovitosti spletne strani 
•  Administracija in uporaba spletne strani
•  Kanali digitalne komunikacije in marketinga
•  Digitalna izkušnja kupca (CX)  
•  Digitalno vodenje 
•  Digitalne kompetence in programi usposabljanj za 

zaposlene
• Načrt za izdelavo digitalne strategije, integrirane s 

poslovno  

DIGITALNA TRANSFORMACIJA SKOZI 
TRANSFORMACIJO POSLOVNIH MODELOV

• BMC, digitalni poslovni modeli, servitizacija ...

IZBOLJŠAJTE UČINKOVITOST PROCESOV S 
POMOČJO DIGITALIZACIJE

• “Process Hack” z digitalno komponento

DELAVNICE S PODROČJA AGILNEGA 
POSLOVANJA

• Zakaj agilnost? 
•  Kje začeti – kaj lahko spremenimo danes? 
•  Metode in prakse – agilna orodja 
•  Uporaba spletnih orodij za agilno in učinkovito delo na 

daljavo (učinkoviti sestanki, sledenje projektom, e-delovni 
prostor) 

•  Agilno in učinkovito v digitalizacijo procesov in produktov 
podjetja 



RAZVOJ

• Vodenje projektov 
• Specifike projektov razvoja in uvajanja informacijskih 

rešitev
•  MS Project 
•  Implementacija zahtevnih poslovnih IT rešitev
•  Digitalizacija dela v razvoju (delovni e-prostor za razvoj, 

e-orodja za podporo dela timov) 
•  Delavnica: Osnove Design Thinking-a 

MARKETING

• Digitalni marketing
• Facebook marketing
• LinkedIn marketing 
• Instagram marketing 
• Google Ads
• Wordpress
• Izdelava spletnih strani

PRODAJA

• Ne morem več na teren, kaj sedaj?
• Preko digitalnih orodji do novih kupcev
•  Tudi od doma lahko iščem nove kupce
•  Trening napredne prodaje na daljavo 
•  Učinkovita prodaja v dobi digitalizacije 
•  Povečanje prodaje z digitalnim marketingom 
•  Digitalizacija prodajnika ne pomeni uvedbo “e-botov” 

(online predstavitve/pitching, delo na daljavo s strankami, 
načela CRM-jev, načrtovanje digitalne izkušnje uporabnika 
…) 

•  Digitalizacija prodajnega procesa

IT VARNOST IN UPRAVLJANJE PODATKOV TER 
DOKUMENTOV

• Zagotavljanje IT varnosti pri delu od doma 
•  Praktično usposabljanje o informacijski varnosti za 

računovodje in vodje pisarne 
•  Odkrivanje in sanacija kibernetskih napadov – case study 

delavnica 
•  Novosti varstva osebnih podatkov v gospodarstvu 
•  Informacijska varnost e-hrambe v obdobju večjih tveganj 
•  Informacijska varnost pri delu od doma 
•  Upravljanje in presoja sistema varovanja informacij
•  Neprekinjeno poslovanje podjetja v praksi – kaj vse lahko 

gre narobe, kaj lahko preprečimo in kako se pripraviti na 
nepredvidene dogodke

•  Notranji varnostni incidenti in tveganja v podjetju in pri 
delu od doma

• Pretvorba dokumentov za dolgoročno e-hrambo

MEHKE VEŠČINE V DIGITALNEM SVETU

• Profesionalna telefonska/online komunikacija 
•  Komuniciranje v času krize 
•  Krizno pisno komuniciranje – od pritožbe do lojalne 

stranke 
•  Vodenje video konference s sodelavci 
•  Digitalno reševanje problemov s stranko 
•  Motivacijska vodstvena komunikacija s sodelavci, ki delajo 

od doma 
•  Zoom pogovor s sodelavcem o neprijetni situaciji 
•  Uspešna zoom prodaja 
•  Kako izkoristiti moč digitalne komunikacije 
•  Kako aktivirati sodelujoče na on-line sestankih 
•  Poslovni bonton, pravila in nevarnosti v e-komunikaciji 
•  Priprava in izvedba atraktivne ter prepričljive prezentacije

VODENJE

•  Vodenje hibridnih teamov 
• Vodenje oddaljenih timov 
•  Vodja prihodnosti (digitalne kompetence za vodje, ocena 

stanja osebne digitalne pismenosti, ocena priložnosti za 
digitalno transformacijo organizacije …) 

•  Vodenje 4.0
•  Kako sta povezana vodenje in digitalizacija 
•  Kako digitalizacija spreminja vodstvo
•  Metode Coachinga za opolnomočenje vodji v agilnem 

delovnem okolju 
•  Sodobni impulzi vodenja 2021 
•  Upravljanje podjetja in pomoč v digitalni dobi 
•  Digitalna orodja za sodobni management


AGILNA DIGITALIZACIJA PODJETJA PO PODROČJIH
Vsebine so namenjene vsem zaposlenim po posameznih področjih poslovanja podjetja s ciljem, 
da se seznanijo s pomenom digitalizacije na področjih podjetja, kjer delujejo.
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ZA PROIZVODNA PODJETJA

• Kalkulacija proizvodnih stroškov v proizvodnih podjetjih 
•  Vodstveni trening za izmenovodje
•  Strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije strojev
•  Strokovnjak za oceno tveganja 
•  Strokovnjak za planiranje proizvodnje
•  Finančni kontroling 
•  Strokovnjak za vzdrževanje v proizvodnih podjetjih 
•  Strokovnjak za pametno proizvodnjo

JAVNA NAROČILA

• Pravilna priprava razpisne dokumentacije, oddaja javnega 
naročila in sprejem ponudb preko portala javnih naročil 
ter uporaba portala e-Revizija za izvedbo postopkov 
pravnega varstva 

• Uporaba portala javnih naročil za ponudnike

RAČUNOVODSTVO IN FINANCE

• Digitalno pismen specialist za investicije in obvladovanje 
tveganj 

•  Excel za finančnike in računovodje
•  Finance za direktorje in vodje 
•  Varstvo osebnih podatkov v računovodstvu s poudarkom 

na obračunu plač
•  Proizvodni kontroling s finančnega vidika
•  Digitalizacija v računovodstvu (»med nujnostjo in pastmi«)
•  Finančna in vsebinska priprava projekta za pridobitev 

nepovratnih sredstev z uporabo sodobnih digitalnih 
orodij

GRADBENIŠTVO IN LOGISTIKA

• Digitalizacija procesov v interni in eksterni logistiki
•  Vitka logistika – kako optimalno nadgraditi obstoječe 

logistične procese z vitkim sistemom 
•  BIM v praksi: uporaba in primeri iz gradbeništva in 

arhitekture


AGILNA DIGITALIZACIJA PODJETJA PO PODROČJIH
Vsebine so namenjene vsem zaposlenim po posameznih področjih poslovanja podjetja s ciljem, 
da se seznanijo s pomenom digitalizacije na področjih podjetja, kjer delujejo.

GOSTINSTVO IN TURIZEM

• Uporaba računalniških programov pri pripravi jedilnikov
• Trendi digitalizacije na področju gostinstva (hotelirstva)
• Kako s pametno napravo (telefon, tablica, računalnik) 

usposabljati kader za večje zadovoljstvo gostov
• Osnove digitalnih kompetenc za kader v turizmu

KADROVSKO PODROČJE

• Digitalna transformacija HRM 
•  Sodobna kadrovska služba (upravljanje vseh potrebnih 

HRM procesov, način delovanja HR-ja v sodobnem svetu, 
kadrovski marketing in izkušnja kandidata) 

•  Digitalizacija kadrovskih procesov (zaposlovanje, on-
boarding, talent management, oblikovanje kataloga znanj 
in procesov internega prenosa znanj  …) 

•  Digitalizacija in njeni učinki na: oblike dela, pogoje dela, 
način dela, delovna mesta, komuniciranje v organizaciji in 
izven nje 

•  Delovnopravni vidiki digitalizacije procesov 
•  Digitalno arhiviranje dokumentacije in VOP 
•  Vodenje evidenc delovnega časa pri delu na daljavo

VARNOST

• Varovanje naprav
• Varovanje zdravja in dobrega počutja (Promocija zdravja 

na delovnem mestu pri delu od doma, Informacijska 
podpora VZD)

• Varovanje osebnih podatkov in zasebnosti (Strokovnjak 
za varstvo osebnih podatkov, Zakonodaja na področju 
varstva osebnih podatkov za zaposlene, Videonadzor in 
druge oblike elektronskega nadzora na delovnem mestu)

•  Varovanje okolja
•  Avtorske pravice in licence

KONTAKT

Alenka Senčar | alenka.sencar@zfm.si | 02 230 28 55
Urška Iršič | urska.irsic@zfm.si | 02 230 28 40 
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