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

Morda želite varnostno kopirati podatke o svojih stikih in si urediti imenik? 

Se želite naučiti aplikacij kot so Viber, Google Drive in Filedrop ter jih vešče uporabljati? 

Želite spretno nalagati in prenašati datoteke iz računalnika v tablico/telefon? 

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

UPORABA PAMETNIH NAPRAV - NADALJEVANJE 

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

11. do 13. junij 2018 
 

           

Izobraževalna srečanja bodo potekala v majhnih skupinah (do največ deset udeležencev) in prijetnem mirnem okolju v 

mestnem jedru. Povezalo nas bo sproščeno učenje 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 nekoliko naprednejšim uporabnikom; torej tistim, ki že znate nastaviti bližnjice na namizje 

pametne naprave, pošiljati pošto, posneti kakšen program iz trgovine Play, odstraniti program in vam vnašanje novih stikov 

ne povzroča glavobola. Cilj programa je, da se naučite komunicirati preko pametnih naprav in izmenjevati ter arhivirati svoje 

datoteke tako, da jih zlahka najdete. Poleg tega boste spoznali kar nekaj uporabnih aplikacij.   

KATERA ZNANJA BOSTE PRIDOBILI: Najprej bomo na kratko ponovili osnove dela s pametnimi napravami kot so dodajanje in 

odstranjevanje Google računa ter sinhronizacija datotek s pomočjo Google računa. Utrdili bomo tudi nameščanje in 

odstranjevanje programov ter pokazali, kako lahko popravite program, ki morda ne deluje pravilno. Nato se boste naučili s 

pomočjo telefona ali tablice optično prebrati (skenirati) slike in dokumente ter jih poslati po elektronski pošti kar iz pametne 

naprave. Vaše denarnice boste stanjšali za vsaj 10 kartic (Spar, Tuš, OMV, Petrol in druge kartice) tako, da jih bomo shranili v 

aplikacijo v telefonu. Tako bodo vaše kartice ugodnosti vedno z vami, četudi jih ne boste več nosili v denarnici. Spoznali boste 

program Viber in se naučili brezplačnega internetnega telefoniranja tudi v tujino. S pomočjo Viber programa boste prijateljem 

poslali sliko, dokument ali zvočni posnetek. S pomočjo programa File Manager boste spoznali, kakšna je struktura map na  

pametnih napravah in se naučili organizirati datoteke. S programom Filedrop pa boste brezžično prenašali slike in glasbo med 

dvema poljubnima napravama. Google Drive bo poskrbel, da boste imeli pomembne datoteke vedno s sabo, da jih lahko 

kadarkoli prikličete v svojo pametno napravo. Če boste želeli, boste lahko s pomočjo Google Drive delili večje datoteke (na 

primer 300 slik) s svojimi prijatelji.  

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 na področju računalniškega izobraževanja in opismenjevanja 

odraslih in starejših ter izvaja računalniške tečaje za razna podjetja. 

KDAJ: 11. junija, 12. junija in 13. junija od 9.00 do 11.30 ure (vmes bo 15 minutni odmor) ter od 12.30 do 14.00 ure  

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: urska.telban@univerzatri.si. Prosimo, prijavite se najkasneje do četrtka, 7. junija. 
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