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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA 

VABILO NA DELAVNICO 

 

KOLIKO VAS LAHKO STANE IZGUBA 

PODATKOV NA RAČUNALNIKU? 

 

V ČETRTEK, 31.5.2018, OB 12.00 uri 
V DVORANI OOZ CELJE, CESTA NA OSTROŽNO 4, CELJE 

 

Če pogledamo v zgodnje začetke uporabe osebnih računalnikov za poslovno in 

osebno rabo so se ti razvijali skokovito hitro, večajo se zmogljivosti, večajo se 

hitrosti, oprema je zanesljivejša, pojavljajo se dodaote vrtse naprav kot so tablice, 

pametni telefoni in tako naprej. Svet se digitalizira vedno bolj, tako poslovni kot 

osebni. S tem raste tudi količina podatkov, vedno manj je papirja in podatkov 

fizični obliki. Projekti, dokumenti, posnetki, fotografije in drugi podatki postajajo 

vedno večji, obširnejši in vedno bolj digitilazirani. Naš odnos in delo z njimi pa 

ostaja nekako enak. Ste kdaj pomislili, kaj bi pomenilo za vas, če nekega dne vseh 

teh pomembnih podatkov in dokumentov naenkrat nimate več? 

 

Imate arhivo? Imate varnostne kopije? Ste razmišljali, kaj bi ta popolna izguba 

pomenila za vaše poslovanje? Si upate to preračunati v finačne številke? 

Delavnica je namenjena praktičnemu pregledu nevarnosti, ki prežijo na vaše 

podatke, pregled trenutnega stanja, pregled rešitev in dobrih praks v izogib 

tovrstnim situacijam.   

 
Vsebina delavnice: 

• Praktično varovanje digitalnih podatkov in računalniške opreme.   

• Postopki, ki zagotovijo varnost podatkov v podjetju.    

• Kaj lahko in kaj NE smemo početi pri delu z računalniškimi podatki.    

• Koliko stane podjetje ali posel, če pride do izgube podatkov? 

• Koliko stane podjetje, če pridejo podatki v napačne roke ? 

• Kratek pregled računalniške opreme oziroma rešitev za arhviranje in 
varovanje podatkov varnostne kopije. 

 
 
Izvajalec je Sebastjan Jug, direktor podjetja Ekspera360 d.o.o., informacijske 
tehnologije. 
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Udeležba na delavnici, ki bo trajala 3 ure je brezplačna za vse udeležence. 
Izpolnjeno prijavnico pošljite na elektronski naslov simona.zupanc@ozs.si do 
torka, 29.5.2018. Vljudno vabljeni! 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

P R I J A V N I C A – KOLIKO VAS LAHKO STANE 

IZGUBA PODATKOV NA RAČUNALNIKU? 

 
(izpolnjeno prijavnico pošljite do torka, 29.5.2018, na e-mail 

simona.zupanc@ozs.si ali po faxu (03) 425 22 71).  
 

NAZIV/FIRMA PODJETJA/S.P.: ______________________________________ 

NASLOV: ______________________________________________________ 

DAVČNA ŠTEVILKA:  __________________________ 

TELEFON OZ. GSM: _______________   E-POŠTA:_______________________ 

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: 

_____________________________________________________________ 

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: 

_____________________________________________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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