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URADNE URE
ponedeljek - četrtek:  8.00 - 12.00 
 in 14.00 - 18.00
petek:  8.00 - 12.00 
 in 14.00 - 16.30
V času šolskih počitnic se urnik lahko spremeni.

Kako do nas?

Srednje šole

Osnovna šola Višje in visoke šole ter 
podiplomski študij

Jezikovni center – tečaji, 
preverjanje in potrjevanje

Kariera in poklic Sodelujemo s podjetji! 
Najbolj prilagodljivi 
izobraževalni programi 
na trgu!

Informacije: (05) 612 80 00 ali info@lu-koper.si Informacije: (05) 612 80 00 ali info@lu-koper.si 

Referat: (05) 612 80 01, 040 469 316 ali referat@lu-koper.si 

Študijsko središče Koper: (05) 612 80 06, 040 469 521 ali
tamara.kavs@lu-koper.si 

 • Vpisujemo v 7., 8. in 9. razred.
 • Ločeni oddelki za mladino in odrasle.
 • Svetovanje in pomoč pri reševanju težav pri 

šolanju.
 • Pogovorne ure z učitelji.
 • Po zaključku osnovne šole možen vpis v vse 

srednje šole.

TRGOVEC
EKONOMSKI TEHNIK
PREDŠOLSKA VZGOJA (tudi enoletni poklicni tečaj)
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA: enoletni poklicni tečaj

 • Vpis skozi celo leto
 • Priznavanje znanja in izpitov
 • Pouk v popoldanskem času
 • Program prilagojen posamezniku
 • Plačilo šolnine tudi na obroke 
 • Enkratno plačilo šolnine =  5 % popust!

V sodelovanju z Višjo strokovno šolo Doba Maribor, 
Doba Fakulteto za uporabne poslovne in družbene 
študije Maribor in FINI – Fakulteto za Industrijski 
inženiring Novo mesto.

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJ – dvoletni programi
 • Velnes
 • Ekonomist 
 • Poslovni sekretar 
 • Organizator socialne mreže

VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ – triletni programi
 • Menedžment v sodobnem poslovanju
 • Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi
 • Menedžment v sociali in izobraževanju
 • Poslovanje in upravljanje v turizmu
 • Strojništvo – inženiring in vozila

MAGISTRSKI ŠTUDIJ – dvoletni programi
 • Mednarodno poslovanje
 • Marketing in prodaja
 • Menedžment pametnih mest
 • Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju

DOKTORSKI ŠTUDIJ
 • Inovacije in trajnostno poslovanje v digitalni 

družbi

Nosimo znak kakovosti POKI
Skrbimo za visoko kakovost 
naših programov in storitev.

UGODNOSTI za dijake, študente, brezposelne, 
upokojence, člane sindikata KS 90 ter drugega 
družinskega člana ali ob enkratnem plačilu.

DRŽAVNI IZPITI IZ ITALIJANŠČINE IN 
ANGLEŠČINE NA OSNOVNI IN VIŠJI RAVNI

 • Po pooblastilu Državnega izpitnega centra

IZPIT IZ SLOVENŠČINE NA OSNOVNI RAVNI
 • Po pooblastilu Centra za slovenščino
 • Za pridobitev slovenskega državljanstva ali 

delovnega dovoljenja

KNJIGOVODSKA ŠOLA
 • Enostavno knjigovodstvo
 • Osnove dvostavnega knjigovodstva za s.p.-je
 • Začetni in nadaljevalni tečaji dvostavnega 

knjigovodstva

Nova priložnost na vaši poklicni poti
PRIPRAVE ZA PRIDOBITEV 
NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE

UGODNOSTI za dijake, študente, brezposelne, 
upokojence, člane sindikata KS 90 ter drugega 
družinskega člana ali ob enkratnem plačilu.

 • Izobražujemo tudi v vaših prostorih

 • Delovnemu času prilagojen urnik

 • Vašim potrebam prilagojena 
in specifična znanja

 • Zahtevajte ponudbo po svoji meri!

Informacije: (05) 612 80 00 ali info@lu-koper.si 

Ljudska univerza Koper

Študij ON-LINE!
Mednarodni certi�kat:

Vodilni v izobraževanju odraslih na Obali

italijanščina • angleščina • nemščina • ruščina

španščina • francoščina • slovenščina

programi po meri 

Jezikovni tečaji po meri | Stres na delovnem mestu 
| Excel | Word | Power Point | Prezi | Specifična 

računalniška orodja | Komunikacija v poslovnem 
svetu | E-poslovanje | Zagotavljanje pozitivne klime 

v kolektivu | E-trženje 

NPK

socialni

na domu

knjigovodja/kinja

računovodja/kinja

čistilec/ka

sobar/ica

oskrbovalec/ka

predšolskih otrok

informacijskih
sistemov

varuh/inja

skrbnik/ca
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Svetovanje za zaposlene omogočata Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada.

Svetovanje za brezposelne in ostale pa je financirano iz 
sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Oba projekta potekata v partnerstvu z Ljudsko univerzo 
Sežana.

Središče za samostojno 
učenje (SSU)

Na Ljudski univerzi Koper 
izvajamo še ... 

Informacije: (05) 612 80 17 ali ss.ucenje@lu-koper.si Informacije: 040 283 010 ali andreja.jakomin@lu-koper.si 

Vaša brezplačna računalniška učilnica s strokovno 
usposobljenim mentorjem!

 • Prijaviti se moram na delovno mesto ... 
 Tukaj lahko sestavim življenjepis!

 • Tipkanje mi ne gre od rok ... 
 V središču lahko vadim s programom za slepo 
tipkanje!

 • Jutri imam izpit, doma pa ni miru ... 
 Grem v središče!

 • Ponoviti želim znanje angleščine ... 
 Tukaj lahko jezik vadim z računalniškim 
programom!

 • Malce se lovim z Excelom ... 
 V središču mi lahko pomaga izkušen mentor!

Urnik:  ponedeljek - petek 8.00 - 16.00 
 torek   8.00 - 18.00

Svetovanje za izobraževanje in karierni razvoj

• Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb 
v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper s 
sredstvi Ministrstva za pravosodje in Evropskega 
socialnega sklada. Prispevati želimo k odpravi 
tveganja za ponavljanje kaznivih dejanj in zaprte 
osebe usposobiti za življenje na prostosti. Uprava 
RS za izvrševanje kazenskih sankcij bo aktivnosti 
po vsej Sloveniji koordinirala do leta 2022.
 
• Večgeneracijski center Morje Koper. Skupaj 
s partnerji (Zveza društev upokojencev MOK in 
Osnovna šolo Koper) bomo do konca leta 2021 
nudili brezplačne priložnosti za neformalno učenje, 
izmenjavo izkušenj, svetovanje, pomoč ter druženje 
občanov vseh starosti. Sofinancirata Evropska unija 
in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti.

• Projekt Erasmus+ »Pozitivne spremembe 
za boljšo učno izkušnjo«. Sodelavci Ljudske 
univerze Koper se bodo v okviru projekta udeležili 
več mobilnosti na Finskem, Švedskem in v Španiji. 
Sofinancira program Evropske unije Erasmus+

• Teden vseživljenjskega učenja. Smo območni 
koordinator prireditev na Obali in Krasu.

Informiranje, svetovanje, ugotavljanje in pomoč pri 
vrednotenju znanj za nove poklicne priložnosti ali 
osebno rast.

S svetovalci se lahko pogovorim o
 • načrtovanju osebne in poklicne kariere.
 • izbiri primernega izobraževanja ali usposabljanja.
 • pridobitvi izobrazbe na višji ravni od že 

dosežene.
 • pridobitvi nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK).
 • možnostih financiranja izobraževanja.
 • vrednotenju vaših sposobnosti, izkušenj in znanj.
 • pripravi osebnega portfolija.
 • težavah in vprašanjih, ki se vam porajajo med 

izobraževanjem ali usposabljanjem.

Brezplačni tečaji za zaposlene in brezposelne
Referat: (05) 612 80 00 ali www.lu-koper.si 

Tuji jeziki in drugi neformalni programi:
 • Tuji jeziki v vsakdanji rabi: italijanščina, 

angleščina, nemščina, ruščina, španščina
 • Tuji jeziki v poslovnem svetu
 • Osvežitveni tečaji tujih jezikov z IKT
 • Popotni jeziki
 • Zeliščar
 • Z dobro komunikacijo do boljših odnosov

Učenje računalništva in druga digitalna znanja:
 • Računalniška pismenost za odrasle
 • Digitalne kompetence za aktivno sodelovanje v 

družbi
 • Excel za začetnike in bolj zahtevne uporabnike
 • Digitalna fotografija
 • Računalništvo v turizmu
 • Knjigovodstvo 1
 • Knjigovodstvo 2

Priprave na izpite in izpiti
 • Priprave na izpit iz znanja italijanščine na 

osnovni ali višji ravni
 • Priprave na izpit iz znanja slovenščine na 

osnovni ravni
 • Priprave na strokovna izpita iz upravnega 

postopka

Karierni plac – karierni 
center za mlade

Kdo nas lahko obišče? 
 • otroci med 6. in 19. letom starosti za pomoč pri 

prepoznavanju interesov, iskanju prave karierne 
poti, zastavljanju ciljev, pridobivanju informacij

 • starši, katerim bodo namenjena predavanja, 
dogodki, podporna srečanja, informacije, 
svetovanje

 • strokovni delavci, za katere bomo pripravili 
strokovna predavanja in organizirali delavnice za 
učence

Urnik:  ponedeljek in sreda  8.00 - 15.00 
 torek in četrtek  8.00 - 20.00 
 petek - svetovanje na terenu

Facebook: /karierniplac/

Partnerji: Javni zavod Cene Štupar (vodilni 
partner), BSC Kranj, Ljudska univerza Nova Gorica.

Partnerji v projektu:  
Ljudska univerza Sežana, Središče Rotunda

Tečaji so namenjeni starejšim od 45 let, prednostno 
pa vključujemo tiste z zaključeno največ srednjo 
šolo. 

Brezplačno učenje omogočata Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni 
sklad

 • načrtovanju in spremljanju vašega 
izobraževanja.

 • vaših odločitvah po zaključku šolanja (kako 
poiskati delodajalca in kako najučinkoviteje 
predstaviti svoje izkušnje, znanja in 
kompetence).

Svetujemo: 
 • osebno v Kopru (Cankarjeva 33), po predhodnem 

dogovoru pa omogočamo tudi svetovanje v Izoli 
in Luciji.

 • po telefonu (05) 612 80 06 ali 040 469 521
 • po elektronski pošti isio@lu-koper.si 
 • Skypu (po predhodnem dogovoru): tamara.isio

Vodilni v izobraževanju odraslih na Obali

izdajatelj: Ljudska univerza Koper, Cankarjeva 33, 6000 Koper, www.lu-koper.si
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