
Partnerstva – Stari starši in vnuki 

 

OPIS PROJEKTA 

 

Namen projekta je promocija in razvoj digitalne 
pismenosti med populacijo, starejšo od 55 let. 

Glavni ciljni skupini sta dve: dijaki srednjih šol ali 
drugi mladi prostovoljci v vlogi digitalnih mentorjev 
(vnuki) in starejši odrasli (stari starši) v vlogi 
udeležencev.  

Vnuki bodo stare starše učili brskanja po internetu 
in uporabe elektronske pošte ter drugih internetnih 
storitev (e-bančništvo, e-nakupovanje, e-uprava …  
ter jim na ta način pomagali prevzeti aktivno vlogo 
državljanov digitalne družbe. 

Projekt se izvaja od 13.6.2008 do 31.8.2011.  

Več informacij o dosedanjem poteku projekta pa 
lahko najdete na: 

http://www.ric-
nm.si/sl/projekti/partnerstvastaristarsivnuki 

V sklopu projekta so bile izdelane tudi štiri spletne 
e-vsebine, ki so opisane v zloženki. 

 

 

 

V projekt je bilo v preteklih letih vključenih 51 
starejših v vlogi starih staršev in 23 dijakov v vlogi 
vnukov.  

Vnuki so poučevali stare starše o uporabi 
svetovnega spleta ter ostalih veščin, ki jih v 
današnjem času, v času digitalne družbe, še kako 
potrebujemo.  

Delo v projektu je ves čas spremljal mentor, ki je 
nudil udeležencem pomoč pri njihovem delu. 

V preteklih obdobjih smo izdelali tudi štiri gradiva – 
lokalne e-vsebine, ki so dostopne v elektronski 
obliki na spletni strani http://www.ric-
nm.si/sl/projekti/partnerstvastaristarsivnuki . 

S projektom nadaljujemo tudi v tem obdobju, zato 
vabimo vse starejše nad 55 let, ki bi jih tovrstni 
brezplačni način pridobivanja novega znanja 
zanimal, da nam pišete na e-naslov 
metod.pavselj@ric-nm.si ali pokličete na 07 393 45 
51 (Metod Pavšelj). 

 

 

 

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega 

sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru 

Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 

razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenskega učenja; 

prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov  

izobraževanja in usposabljanja.  
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1. Lokalna e-vsebina 

Kako s pomočjo spleta razviti fotografije 

Spletna e-vsebina v prvem delu vsebuje nekaj 
osnovnih napotkov za brskanje po svetovnem 
spletu. Tu spoznate tudi nekaj dodatnih možnosti 
iskanja (slike, video posnetki, iskanje po 
zemljevidu…). 

V drugem delu se spoznate s programom fotolab 
podjetja FotoAsja. Naučite se, kako in kje ta 
program dobite, kako ga naložite na vaš računalnik 
in kako potem slike z vašega računalnika vstavite v 
naročilo in pošljete v elektronski obliki  v foto studio, 
kjer jih potem razvite tudi prevzamete. 

 

2. Lokalna e-vsebina 

S pomočjo javnega prevoza do vašega 
zdravnika 

V drugi spletni e-vsebini se naučite, kako si sami, s 
pomočjo računalnika in svetovnega spleta, v našem 
okolju priskrbite obisk pri zdravniku in pri tem 
uporabite javni prevoz. 

Prvi del opisuje spletno stran podjetja Veolia 
Transport, in sicer kaj vse se na spletni strani najde, 
kako te informacije spravimo na list papirja, itd. 

Drugi del opisuje spletno stran Zdravstvenega doma 
Novo mesto, opis povezav do različnih ambulant in 

kako priti do informacij o posameznih zdravnikih in 
njihovih delovnih časih. 

Tretji del pa opisuje spletno stran Splošne 
bolnišnice Novo mesto in njihov elektronski sistem 
naročanja na pregled.  

 

3. Lokalna e-vsebina 

Možnosti elektronskega poslovanja v naši 
okolici 

Tretja spletna e-vsebina govori o spletnih storitvah 
in o možnostih spletnih storitev javne uprave.  

Na začetku je na kratko opisan digitalni certifikat in 
zakaj ga potrebujemo pri spletnih storitvah.  

V nadaljevanju je opisana storitev spletnega 
bančništva – Klik NLB ter nekaj primerov uporabe 
njihovih storitev. 

V tretjem delu je opisana spletna stran upravne 
enote ter kako priti do nekaj pomembnih informacij. 
Prav tako so v tem delu opisane ostale spletne 
storitve, ki jih javna uprava ponuja. 

V zadnjem delu e-vsebine je opisana tudi stran 
Mestne občine Novo mesto in katere informacije 
lahko najdete na njej.  

 

 

 

4. Lokalna e-vsebina 

Mediji v lokalnem okolju 

V gradivu so predstavljeni pomembnejši mediji v 
lokalnem okolju, ki se pojavljajo na spletnih straneh.  

Podrobneje so predstavljene spletne strani 
Televizije Vaš Kanal – Novo mesto s poljem za 
iskanje vsebine in levim navigacijskim podoknom.  

V nadaljevanju je predstavljena spletna stran Radio 
Krka Novo mesto in časopis Dolenjski list.  

Sledi predstavitev spletne strani z regijskimi 
novicami www.lokalno.si ter spletnega portala 
eDolenjska.si.  

V nadaljevanju so podana tudi navodila za 
pošiljanje dogodkov in prispevkov na omenjeni 
portal. Sledi še krajša predstavitev spletne strani 
www.youtube.com ter navodila za dodajanje 
posnetkov na omenjeno spletno stran.  

 

 

http://www.lokalno.si/
http://www.youtube.com/

