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ime tečaja:

( Prosimo, da pišete z velikimi tiskanimi črkami.  Če se prijavljate na dva tečaja, za vsakega izpolnite svojo prijavnico.)

(Prosimo, označite s križcem v kvadratku pred tekstom. )

Razpisni pogoji določajo, da imajo prednost pri vključitvi v tečaje zaposleni, starejši 
od 45 let, z zaključeno največ srednjo poklicno šolo. Druge zaposlene, ki ne izpolnjujejo 
starostnih pogojev, bomo lahko vključili, če bo prostor v skupini. V tem primeru bodo imeli 
prednost zaposleni z nižjo stopnjo izobrazbe.

Za zaključene skupine v podjetjih lahko programe delno prilagodimo potrebam in 
željam delodajalca in udeležencev.

Prijavite se lahko na največ dva tečaja hkrati. Ljudska univerza Koper si pridržuje pravico do 
odpovedi tečaja, če se nanj prijavi manj kot osem zainteresiranih ali če v skupini ni dovolj 
udeležencev iz prednostne ciljne skupine. Informativno prijavo pošljite na naslov: Ljudska 
univerza Koper, Cankarjeva 33, 60000 Koper ali skenirano na e-naslov: info@lu-koper.si. 
Brezposelni in upokojenci, za brezplačno učenje pokličite Središče za samostojno učenje 
(05 61 280 17).
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ime in priimek:

spol:

DA NEimam nekaj predznanja:

naslov:

e-pošta:telefon:

starost: izobrazba: status:

zaposlen/a
zaposlen/a za krajši delovni čas
samozaposlen/a
kmet/ica

Datum: Kandidat:

INFORMATIVNA PRIJAVA NA BREZPLAČNI TEČAJ
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nepopolna OŠ
osnovnošolska
nižja poklicna
srednja  (3 do 5 let)
višja
visoka
magisterij/doktorat

do 25 let
od 25 do 44 let
od 45 do 54 let
nad 54 let

Brezplačno učenje omogočata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
ter Evropski socialni sklad.
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BREZPLAČNI TEČAJI ZA ZAPOSLENE,
KI ŽELIJO RASTI

Ljudska univerza Koper je pridobila evropska in državna sredstva za izvajanje programov 
za dvig temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih. Do konca leta 2018 bomo skupaj s 
partnerji organizirali naslednje tečaje:
 

Učenje računalništva in druga digitalna znanja:
• Računalniška pismenost za odrasle (60 ur)
• Uspešna predstavitev (50 ur)
• Knjigovodstvo na računalniku - za nadaljevalce (50 ur)
• Do prepoznavnosti podjetja s pomočjo IKT (50 ur)
• Fotogra�ranje in obdelava fotogra�j (50 ur)
• Učinkoviti z uporabo preglednic – Excel (50 ur).

Učenje jezikov in drugi programi:
• Tuji jeziki in slovenščina v vsakdanji rabi (50 ur)
• Tuji jeziki v poslovnem svetu (50 ur)
• Naravno bogastvo slovenske Istre in Krasa – ABC zelišč in aromaterapija (50 ur)
• Podjetno v upokojitev – vzgoja in pridelava zelišč (50 ur)
• Aktivno v boj proti stresu (50 ur)
• Z dobro komunikacijo do boljših odnosov (50 ur)
• Podjetnikom pomaga znanje knjigovodstva - za začetnike (50 ur)
• Priprave na izpit iz italijanščine na osnovni in višji ravni (20 ur)
• Priprave na izpit iz slovenščine na osnovni ravni (20 ur)
• Priprave na nekatere nacionalne poklicne kvali�kacije (20 ur)
• Usposabljanja za življenjsko uspešnost                                                                                                                                                 

Tečaji so namenjeni izključno zaposlenim. Prednost imajo starejši od 45 let z 
zaključeno največ srednjo (poklicno) šolo.  Če bo prostor v skupinah in dovolj 
udeležencev iz prednostne ciljne skupine, se vanje lahko vključijo tudi drugi 
zaposleni, ki ne izpolnjujejo vseh razpisnih pogojev.

Več na www.lu-koper.si  v rubriki BREZPLAČNO.
Informacije in prijave tudi na 05/ 612 80 00 ali info@lu-koper.si.

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


