
 

 
 
 
 
 

 

 
LAS s CILjem s partnerji ICRA d.o.o. Idrija, Občina Idrija in Občina Cerkno sodeluje v operaciji 
sodelovanja LAS z nazivom Digitalne rešitve ZA izzive podeželja. 
 
V okviru projekta Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija organizira različna brezplačna računalniška 
usposabljanja v manjših skupinah, ki so vam, prebivalcem Idrijsko-Cerkljanskega, blizu tako vsebinsko 
kot prostorsko. V mesecu decembru tako pričenjamo z izvajanjem naslednjega izobraževanja v petih 
sklopih po 4 pedagoške ure skupaj: 
 

EXCEL – NADALJEVALNI 
 

 

Tečaj je namenjen vsem, ki želite poglobiti in nadgraditi svoje osnovno znanje dela s programom 

Excel ter se naučiti dodatnih, uporabnih in naprednejših metod dela s preglednicami. Delali boste z 

naprednejšimi funkcijami, seznami podatkov, vrtilnimi tabelami, grafikoni,… 
 
 

 
Tečaj obsega pet srečanj, ob torkih, od 16.30 ure dalje. Prvo srečanje bo 22. decembra 2020.  
V prazničnem tednu, v času od božiča do novega leta, srečanja ne bo. 
 
Način izvedbe:  
Tečaj bo potekal na daljavo, preko spletne aplikacije, ki bo omogočala zanimivo interaktivno 
izobraževanje, kjer boste v živo spremljali predavatelja, zastavljali vprašanja in prejemali ustrezna e-
gradiva in naloge. V primeru, da boste imeli kakršnekoli težave pri izvajanju nalog, vam bo 
predavatelj priskočil na pomoč. Tečaj boste lahko spremljali kar od doma, preko vašega računalnika, 
ki ima možnost uporabe kamere, zvočnika in mikrofona. Če takšnega računalnika nimate, vam ga za 
čas poteka tečaja lahko posodimo mi. 

 
Če se kljub prijavi srečanj ne bi uspeli udeležiti, vas vljudno prosimo, da nas o tem obvestite najmanj 
dva delovna dneva pred dogodkom, da lahko ponudimo prosto mesto drugim zainteresiranim. Če nas 
o odjavi ne obvestite, pri naslednji organizirani delavnici vaše prijave ne bomo upoštevali.  

 
Zaradi omejenega števila prostih mest (izobraževanje bo potekalo v 

manjši skupini) je prijava obvezna na e-naslov izobrazevanje@icra.si  
ali po telefonu na številki 05 37 43 913. 

Ob prijavi nam prosimo obvezno sporočite vaš e-naslov, kamor vam bomo poslali povezavo preko katere se 
boste lahko preprosto priključili delavnici.  

 
 

Za vsebino je odgovorna ICRA d.o.o. Idrija. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru 

Programa za razvoj podeželja RS 2014-2020. Organ upravljanja določen za izvajanje programa razvoja podeželja RS 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano. 

 

 

 
 

VABILO  
NA RAČUNALNIŠKI TEČAJ NA TEMO:  

EXCEL - NADALJEVALNI TEČAJ 


