
Poletna univerza v Ljubljani 
Na telefonu ali tablici se že znajdete, želite pa svoje znanje utrditi in poglobiti? 

Se želite naučiti fotografiranja in snemanja s pomočjo pametnih naprav  
ter obdelave in izboljšave fotografij ter deljenja fotografij z drugimi?  

 

Se želite naučiti uporabe pametne naprave za navigacijo, ko iščete želen naslov,  
ali pa načrtovati najbolj optimalno pot s pomočjo javnih prevoznih sredstev?  

 
Odrasle vseh starosti vabimo, da se vključijo v 15-urni izpopolnjevalni izobraževalni program 

NAPREDNA UPORABA PAMETNIH NAPRAV 

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, Poljanska cesta 6, Ljubljana 

14. do 16. junij 2017 
 

           

Srečevali se bomo v majhnih skupinah (do največ deset udeležencev) in prijetnem mirnem okolju v mestnem jedru. 

Povezovalo nas bo sproščeno ustvarjanje ob strokovnem vodenju in spodbudah mentorja, specializiranega za računalniško 

izobraževanje odraslih in starejših.  



V s e b i n a   p r o g r a m a   i n   d r u g e   i n f o r m a c i j e 

VSEBINA: Program je namenjen naprednejšim uporabnikom pametnih naprav; torej tistim, ki že znate nastaviti bližnjice na 

namizje pametne naprave, pošiljati pošto, posneti kakšen program iz trgovine Play, odstraniti kakšen program in vam 
vnašanje novih stikov ne povzroča težav. Cilj programa je, da se naučite izvirnega fotografiranja in urejanja fotografij v 

programu Google Photo ter uporabe programov za navigacijo.  

KATERA ZNANJA BOSTE PRIDOBILI: Najprej bomo ponovili dodajanje in odstranjevanje Google računa in sinhronizacijo 

datotek. Utrdili bomo nameščanje in odstranjevanje programov ter pokazali, kako popravite program, ki ne deluje pravilno. 
Naučili se bomo, kako izključiti moteča obvestila. S pomočjo aplikacije Google Photo bomo pregledovali in prikazovali 

fotografije, jih varno spravili v oblak in jih tako zaščitili pred izgubo. Prikazali jih boste lahko na vseh napravah – tako na 
tablici, telefonu kot tudi na računalniku. Če boste fotografije z naprave izbrisali, jih boste še vedno lahko prikazovali s 

pomočjo Googlovega oblaka. Tako boste sprostili prostor na vašem telefonu in hkrati še vedno videli vse fotografije, ki ste 
jih posneli. Prav tako boste lahko fotografije organizirali v albume in zgodbe, jih obdelali, dodali zanimive učinke in tako 

oblikovane posredovali svojim prijateljem. V zadnjem delu usposabljanja bomo spoznali programe za navigacijo, s pomočjo 
katerih boste lahko poiskali katerikoli naslov. Telefon vas bo nato usmerjal do želenega cilja. Našli boste tudi bližnjo 

bencinsko črpalko, lekarno, avtoservis, parkirišče ... Lahko pa boste tudi načrtovali, kako, denimo, z vlakom ali avtobusom 
priti na morje. Opremljeni z novim znanjem uporabe pametnih naprav se boste res težko izgubili, kjerkoli po svetu že boste 

potovali.  

KDO VODI PROGRAM: Robert Mlakar, univ. dipl. medijski komunikolog. Diplomiral je na Fakulteti za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko v Mariboru. Že več let deluje kot mentor za računalniško izobraževanje na Univerzi za tretje 

življenjsko obdobje ter izvaja računalniške tečaje za podjetja. 

KDAJ: V sredo, 14. junija, četrtek, 15. junija in petek, 16. junija: vsak dan od 9.00 do 11.30 ure dopoldne (vmes bo 

15 minutni odmor) ter od 12.30 do 14.00 ure popoldne: skupaj 15 pedagoških ur.  

KJE: Poljanska cesta 6, 1. nadstropje desno, predavalnica 8 (računalniška predavalnica) 

KOTIZACIJA: 120,00 € (DDV že vključen) 

PRIJAVE: Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani, Poljanska cesta 6, Ljubljana. Vaše prijave sprejemamo na tel. št. 

(01) 433 20 90 ali po e-pošti: univerza3@siol.net. Prosimo, prijavite se najkasneje do 31. maja. 



 


