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KATALOG ZNANJA 

 

 Ime modula: PROGRAMSKA OPREMA IN STORITVE 2 

 

 Usmerjevalni cilji: 

 

Dijak: 

 

● razvija sposobnosti za timsko delo, 

● razvija samozavest in komunikacijske sposobnosti v slovenskem jeziku ter skrbi za 

uporabo strokovne terminologije, 

● razvija pravilen odnos do lastništva programske opreme, 

● ureja podatke z uporabo elektronskih preglednic,   

● ureja digitalne fotografije, avdio in video posnetke, 

● grafično postavlja spletne dokumente. 

 

 

Poklicne kompetence: 

 

1. Sledenje razvoju IKOS (informacijsko komunikacijske opreme in storitev), 

nameščanje, konfiguriranje in vzdrževanje IKOS. 

2. Analiziranje potreb uporabnika/naročnika, izbiranje ustrezne IKOS, izdelava 

kalkulacij izdelkov in storitev ter zagotavljanje njihovo kakovost. 

 

 

Operativni cilji: 

 

1. Sledenje razvoju IKOS (informacijsko komunikacijske opreme in storitev), 

nameščanje, konfiguriranje in vzdrževanje IKOS. 

 

 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak: 

 

● našteje in razlikuje med vrstami 

programske opreme, 

● pozna programsko opremo za delo z 

elektronskimi preglednicami, 

● pozna osnovne in zahtevnejše  funkcije 

programske opreme za delo s 

preglednicami, 

● povezuje matematična znanja, ki jih 

lahko aplicira s pomočjo el. preglednic 

● razume pomen izdelanega grafikona 

 

 

● pozna programsko opremo za obdelavo 

zvoka, 

 

Dijak: 

● namešča, konfigurira in uporablja 

manj zahtevno, odprtokodno in 

licenčno IKOS (na namiznih 

računalnikih, omrežja pisarniškega 

okolja, uporabniška programska 

oprema...), 

● oblikuje preglednico v urejevalniku 

preglednic, 

● vstavlja različne vrste grafikonov, 

● preračunava podatke s pomočjo že 

vgrajenih funkcij (sum, average, if, 

countif, or...), 

● pogojno oblikuje preglednico, 

● filtrira podatke, 

● z ustrezno elektronsko napravo 

zajame sliko, zvok ali video, 
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● pozna programsko opremo za obdelavo 

slik 

● pozna barvne zakonitosti (tople, hladne, 

svetle, temne barve), 

● razlikuje med barvnimi paletami in 

pozna njihovo uporabo 

● našteje značilnosti vektorske in bitne 

grafike, 

● pozna merske enote za ločljivost slik 

(dpi, ppi idr.), 

● pozna programsko opremo za obdelavo 

videa 

 

 

 

 

 

● razlikuje med različnimi formati za 

shranjevanje zvočnih in slikovnih 

datotek 

● pozna grafična orodja za oblikovanje 

spletnih dokumentov  

 

 

● zvočni posnetek reže, združuje, 

odstranjuje šum in določa njegovo 

glasnost 

● odstranjuje in dodaja elemente na 

bitno sliko, 

● prilagodi barve in osvetlitev bitne 

slike za doseganje želenega učinka, 

● dodaja filtre 

● popravlja digitalno fotografijo 

(barve, meglena slika, rdeče oči... ), 

● spreminja velikost bitne slike 

● nariše preprost logotip ali  z 

uporabo programa za urejanje 

vektorskih slik 

 

 

● reže videoposnetek in združuje 

posamezne dele 

● dodaja besedilo, učinke, prehode 

 

● določa hitrost prikaza 

videoposnetka, 

● zvočne in slikovne datoteke uvaža 

in izvaža v različnih formatih, 

 

● oblikuje spletni dokument z 

uporabo grafičnega vmesnika, 

● v spletni dokument vstavi obdelane 

fotografije in/ali video posnetek 

 

 

 

 

 

 

2. Analiziranje potreb uporabnika/naročnika, izbiranje ustrezne IKOS, izdelava 

kalkulacij izdelkov in storitev ter zagotavljanje njihove kakovosti. 

 

 

Informativni cilji Formativni cilji 

Dijak: 

 

● našteje metode za pridobivanje in 

uporabo informacij o zadovoljstvu 

uporabnikov glede kakovosti 

izdelkov/storitev, 

Dijak: 

 

● pripravi anketo ali intervju, s katerim 

preveri zadovoljstvo in pričakovanja 

strank, 

● rezultate ankete ali intervjuja analizira 
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● pozna razloge za preverjanje zadovoljstva 

uporabnikov 

 

 

● pripravi predloge za izboljšavo izdelka 

oz. storitve na osnovi rezultatov 

ankete ali intervjuja 

 

 

 

 

 

 

 

 


