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Omenili ste karierno orientacijo za 
mlade. Kaj lahko mladi pridobijo pri 
vas?

V naši karierni točki za mlade 
izvajamo individualno informiranje 
in testiranje, s katerim mladi izbolj-
šajo svoje veščine vodenja kariere 
in poznavanje trga dela. Izvedli smo 
številne delavnice o karierni orien-
taciji v šolah v obalno-kraški regiji, 
organizirali karierne kvize, obiske 
delodajalcev in individualno slede-
nje na delovnem mestu ter učne in 
debatne delavnice. 

Na zaključni konferenci Karierne-
ga centra so dragocenost projek-
ta poudarili tako strokovne službe 
Mestne občine Koper kot župan Aleš 
Bržan, s katerim ste se pogovarjali 
o financiranju tovrstnih dejavnosti v 
naslednjem letu. Kje vidite možnosti 
sodelovanja z občino?

Veseli nas, da se Mestna ob-
čina Koper zaveda pomena Ljud-
ske univerze za razvoj posame-
znikov, lokalnih podjetij in širše 
družbe. Z županom smo se pogo-
varjali o oblikovanju letnega pro-
grama brezplačnega izobraževanja 
odraslih v MOK v letu 2023. Zastavi-
li smo si prednostna področja, med 
katerimi so poleg karierne orienta-
cije za mlade še brezplačni tečaji za 
spodbujanje razvoja mesta in vasi 
ter brezplačni tečaji slovenščine in 
italijanščine.

Naše občanke in občani 
so v zadnjih letih na Ljud-
ski univerzi Koper obiskali 
številne brezplačne tečaje. 

Res je, naša brezplač-
na izobraževanja je v pre-
teklih štirih letih obiskalo 
več kot 9.000 udeležen-
cev. Organizirali smo 740 
tečajev in delavnic – od 
jezikov in digitalnih orodij 
do zeliščarstva, zdravja 
na delovnem mestu in še 
in še. Brezplačne tečaje, 
karierno svetovanje in de-
lovanje kariernega centra 
za mlade smo zagotovili z 
večletnimi evropskimi ozi-
roma državnimi projekti, 
ki so se v letu 2022 iztekli. 

Kaj pa druge dejavnosti? 
Za prihajajoče leto smo obo-

gatili predvsem ponudbo krajših 
delavnic za podjetja, ki se vse bolj 
zavedajo, da je kompetenten de-
lavec naložba, ki prinaša najvišje 
obresti. Vsekakor nadaljujemo do-
sedanjo ponudbo in smo ponosni 
na vsakogar, ki pri nas odkrije svoje 
potenciale, se razvija, raste in ures-
niči svoje sanje.

Ljudska univerza 
Koper že več kot 60 let 
odkriva potenciale 
Ljudska univerza Koper je že od leta 1961 osrednje izobraževalno, 
svetovalno in informacijsko središče za izobraževanje odraslih v 
slovenski Istri. Vsako leto izobražuje ali nudi nasvete v zvezi z izo-
braževanjem in razvojem kariere več kot 3.000 odraslim. K pogovo-
ru smo povabili dr. Tino Rožac, direktorico Ljudske univerze Koper, 
da nam iz prve roke razkrije posebno vez med občankami in občani 
ter mladimi Mestne občine Koper, ki so navdušeni nad številnimi 
dejavnostmi univerze.

Promocija zdravja na delovnem mestu.

Tina Rožac, direktorica 
Ljudske univerze Koper

Nadgradnja projektov
Ob zaključkih projektov so priredili 
štiri odmevne konference z vrhun-
skimi gosti, med katerimi niso 
manjkali predstavniki ministrstev 
in občin ter mednarodno priznani 
predavatelji, kot je dr. Ranko Rajo-
vić.


