
Program  

Univerze za tretje življenjsko 

obdobje 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravljamo tudi   

izlete, strokovne ekskurzije in družabna srečanja. 

 

Letna članarina (1.9. 2016 - 31.8.2017)  

znaša 20,00 EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajevna skupnost Pirniče 

Ljudska univerza Kranj 

Krajevna skupnost Pirniče 

Učenje polepša 

3. 

Življenjsko 

Obdobje Informacije: Mojca Rozman 

Telefon: +386 4 280 48 16 

E-pošta: u3zo@luniverza.si 

Zgornje Pirniče 6 

1215 Medvode 

Krajevna skupnost Pirniče 

Dolžina        

tečajev 
Cena tečaja 

za              

udeleženca 

Število  me-

sečnih     ob-

rokov 

20 urni   85,00 EUR 2 obroka 

60 urni 255,00 EUR 6 obrokov 



            

JEZIKOVNI TEČAJI 

AN – začetni 

AN - nadaljevalni 

(60 ur, 1x tedensko po 2 uri) 
 

Jezikovni tečaji so namenjeni vsem, 
  

- ki želite ohranjati dobro kondici-
jo delovanja možganov, 
- odprašiti znanje tujega jezika izpred 
mnogo let, 
- nadgraditi svoje znanje tujega jezika, 
- komunicirati v tujem jeziku, 
- biti na potovanjih neodvisni od 
"prevajalca", 
- spoznati druge kulture in običaje, 
- se družiti, veseliti in izražati tudi v tujem 
jeziku. 
 

Google aplikacije  

Spoznajte Googlove brezplačne pripo-
močke kot so: Zemljevidi, Prevajalnik, 
Dokumenti, Koledar, Album fotografij 
in druge. 
(20 ur, 1x tedensko po 2 uri) 

 

Fotografska delavnica  

Seznanili se boste z osnovami digitalne foto-

grafije, s triki in kompozicijo, z elementi v 

fotografiji, svetlobo, barvo in oblikovanjem 

same fotografije. Praktični del boste posveti-

li fotografiranju pokrajine, portretov, ljudi, 

makro fotografije in mestnega življenja.  

(20 ur, 1x tedensko po 2 uri) 
 

Umovadba 

Vrste mišljenja, logično, analitično, ustvarjal-

no,…..tehnike razmišljanja, treniranje spomi-

na, vadba koncentracije, reševanje proble-

mov, prilagodljivost, prožnost misli in hitrost 

mišljenja in ohranjanje gibalnih sposobnosti. 

 

 (20 ur, 1x tedensko po 2 uri) 
 

Umetnostna zgodovina 

Program predavanj obsega predstavitev - z 

besedo in sliko - najbolj presenetljivih obdo-

bij, in sicer od skrivnostnega Egipta, mitične 

antike, romantike, gotike, renesanse, baroka 

do najzanimivejših smeri 19. in 20. stoletja. 

(60 ur, 1x tedensko po 2 uri) 

 

Arheologija  

Je ena od samostojnih          zgodovinskih 

ved, ki preučuje človeško preteklost pred-

vsem z izkopavanji      materialnih sledov 

na raznih najdiščih. 

 
Letos se bomo podali na tri celodnevne 
sobotne ekskurzije: 
  oktober - obisk Ljubljane z ogledom Ja-
kopičevega vrta in Plečnikove hiše 
 november - obisk Novega mesta z ogle-
dom Dolenjskega muzeja in Kapiteljskih 
njiv 
 december - obisk Zagreba z ogledom 
Arheološkega muzeja 
 O datumu ekskurzij vas bomo sproti  ob-
veščali. 
  

Informacije in vpis do 31.10.2016. 
Tečaji se bodo izvajali v Domu krajanov Pirni-
če, Zgornje Pirniče 6, Medvode.                           
Za dodatne informacije lahko pokličete Mojco 
Rozman, LU Kranj (04/280 48 16) ali                 
v torek in četrtek med 16.30 in 19.30 v pisarno 
KS Pirniče (01/ 362 33 03),                                           
lahko pa nam tudi pišete na elektronske         
naslove: 
ks.pirnice1@siol.net  ali  u3zo@luniverza.si. 

 

Pregled programov 
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