
Osnovna šola Info

Srednje šole

Višje in visoke šole ter 
podiplomski študij

Jezikovni center – tečaji, 
preverjanje in potrjevanje

Kariera in poklic Za podjetja
Informacije: (05) 612 80 00 ali info@lu-koper.si Informacije: (05) 612 80 00 ali info@lu-koper.si 

Referat: (05) 612 80 00, 040 469 316 ali referat@lu-koper.si 

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

TRGOVEC
EKONOMSKI TEHNIK: 4-letni program in 3+2
PREDŠOLSKA VZGOJA: 4-letni program in 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!

e-GIMNAZIJA in e-MATURITETNI TEČAJ on-line v 
sodelovanju z DOBO Maribor.

KJE NAS NAJDETE

Cankarjeva ulica 33, Koper

Ogledate si lahko našo spletno stran: 
www.lu-koper.si 
in nas obiščite na FB-ju: ljudskauniverzakoper

Več informacij lahko dobite na telefonskih številkah: 
05 612 80 00 ali 040 469 316

URADNE URE

Vsak delavnik od septembra do junija 

od 8.00 do 12.00 in od 14.00 do 18.00*

* URADNE URE v času šolskih počitnic:
- od 1.7. do 15.7. vsak delavnik od 8.00 do 12.00 ure,
- od 16. 7. do 15. 8. vsak torek in četrtek od 9.00 do 12.00 ure
- od 16.8. do 30.8. vsak delavnik od 8.00 do 12.00 ure. 

VIŠJE ŠOLE
 • Velnes
 • Ekonomist 
 • Poslovni sekretar 
 • Organizator socialne mreže

VISOKE ŠOLE 
 • Poslovanje
 • Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi
 • Menedžment v sociali in izobraževanju
 • Poslovanje in upravljanje v turizmu
 • Strojništvo - inženiring in vozila

PODIPLOMSKI ŠTUDIJ 
 • Mednarodno poslovanje 
 • Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju
 • Marketing in prodaja

DOBA Fakulteta je prva in edina visokošolska 
institucija v Jugovzhodni Evropi, ki je pridobila 
mednarodni certifikat kakovosti online študija 
UNIQUe, ki ga podeljuje Evropska fundacija za 
kakovost v e-izobraževanju.

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.

Nosimo znak kakovosti 
POKI – ponudimo odraslim 
kakovostno izobraževanje
Pri nas deluje svetovalec za 
kakovost, ki skrbi za kakovost 
programov in storitev.

Študij traja 2 leti. 

Študij traja 3 leta. 

Študij traja 2 leti. 

Študij ON-LINE!

 • ANGLEŠČINA
 • NEMŠČINA
 • ITALIJANŠČINA
 • FRANCOŠČINA
 • RUŠČINA
 • ŠPANŠČINA
 • SLOVENŠČINA

DRŽAVNI IZPITI IZ ITALIJANŠČINE IN 
ANGLEŠČINE
Po pooblastilu Državnega izpitnega centra.
Izpiti na osnovni in višji ravni. 
Izpitni roki: februar, junij in oktober.

IZPIT IZ SLOVENŠČINE NA OSNOVNI RAVNI
Po pooblastilu Centra za slovenščino.
Za pridobitev slovenskega državljanstva ali 
delovnega dovoljenja. 
Izpitni roki: marec, junij, september in november.

POPUSTI NA TEČAJE: dijaki, študentje, brezposelni 
in upokojenci ter drugi družinski član ali enkratno 
plačilo in člani sindikata KS 90.

izdajatelj: Ljudska univerza Koper, Cankarjeva 33, 6000 Koper, www.lu-koper.si
naklada: 28.000 izvodov, tisk: Avgust 2017, tiskarna VEK, Koper

oblikovanje in prelom: Pro3D, Rino Cencič s.p., Montinjančevo nas. 6a, 6276 Pobegi

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

 • Od Računalniške pismenosti za odrasle do krajših 
specializiranih tečajev.

KNJIGOVODSKA ŠOLA

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

PRIPRAVE NA STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA 
POSTOPKA (ZUP)

PRIPRAVE ZA PRIDOBITEV NPK

 • Čistilec / Čistilka 
 • Knjigovodja / Knjigovodkinja 
 • Računovodja /Računovodkinja
 • Skrbnik / Skrbnica informacijskih sistemov
 • Sobar / Sobarica
 • Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na 
domu

 • Varuh/inja predšolskih otrok
 • Zeliščar pridelovalec / zeliščarka pridelovalka

TEČAJI ZA VOZNIKE VILIČARJA IN UPRAVLJALCE 
TEŽKE MEHANIZACIJE
Teoretični in praktični del za zaključene skupine, 
podjetja in zavode.

POPUSTI: dijaki, študentje, brezposelni in upoko-
jenci ter drugi družinski član ali enkratno plačilo.

 • Premagajmo stres na delovnem mestu 
 • Ravnanje z ljudmi – reševanje konfliktov
 • Tim sodelavcev kot uigrana ekipa
 • Organizacijska klima
 • Pisna poslovna komunikacija – odlični v 
dopisovanju

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

Brezplačne programe Ljudske univerze Koper 
sofinancirajo: 

Prosti čas in osebna rast
FOTOGRAFIJA Z ZDENKOM BOMBEKOM

 • osnovni in nadaljevalni tečaj fotografije
 • tečaj nočne fotografije

TEČAJ ZELIŠČARSTVA

POPUSTI: dijaki, študentje, brezposelni in upoko-
jenci ter drugi družinski član ali enkratno plačilo.

Tudi programi
po naročilu!

 • 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.
 • Spričevalo OŠO omogoča vpis v vse srednje šole.



Središče za samostojno 
učenje (SSU)

Informacije: (05) 612 80 17 ali ss.ucenje@lu-koper.si 

Vaša brezplačna računalniška učilnica. 

 • Če se želite brezplačno naučiti računalništva ali 
tujega jezika.

 • Če ste bili na tečaju in bi radi osvežili ali 
nadgradili svoje znanje.

 • Če želite še kaj vprašati, da bi dopolnili svoje 
osnovno računalniško znanje in bolje spoznali 
informacijsko tehnologijo.

 • Če iščete prostor za vaše učenje.

SSU je prava rešitev!

Brez vpisnine. Na razpolago tudi mentor, ki vam 
individualno pomaga pri samostojnem učenju.

Od ponedeljka do petka 8.00 - 16.00!

Free WiFi

Vašemu podjetju lahko
prilagodimo vsebino tečajev!

Ostali projekti

Svetovanje za izobraževanje in karierni razvoj

V Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper 
izvajamo projekt za razvoj delovnih kompetenc 
zaprtih oseb. S sredstvi Ministrstva za pravosodje 
in Evropskega socialnega sklada želimo prispevati 
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.

Smo partner Večgeneracijskega centra Morje 
Koper. Skupaj z Zvezo društev upokojencev MOK 
in Osnovno 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.

Skupaj z Ljudskimi univerzami Postojna, Ilirska 
Bistrica in Sežana izvajamo neformalne programe 
izobraževanja za brezposelne. Projekt do 
konca oktobra 2017 sofinancirata Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport in Zavod RS za 
zaposlovanje.

Smo koordinator prireditev ob Tednu 
vseživljenjskega učenja – TVU na Obali in Krasu.

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

O ČEM SE LAHKO POGOVORIM S SVETOVALCI?
 • O načrtovanju osebne in poklicne kariere.
 • O izbiri primernega izobraževanja ali usposabljanja.
 • O pridobitvi izobrazbe na višji ravni od že dosežene.
 • O pridobitvi nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK).
 • O možnostih financiranja izobraževanja.
 • O vrednotenju vaših sposobnosti, izkušenj in znanj.
 • O pripravi osebnega portfolija.
 • O težavah in vprašanjih, ki se vam porajajo med 

Tečaji za zaposlene 45+
Referat: (05) 612 80 00 ali www.lu-koper.si 

UČENJE RAČUNALNIŠTVA IN DRUGA DIGITALNA 
ZNANJA:

 • Računalniška pismenost za odrasle (60 ur)
 • Uspešna predstavitev (50 ur)
 • Podjetnikom pomaga znanje knjigovodstva - za 
začetnike (50 ur)

 • Knjigovodstvo na računalniku - za nadaljevalce 
(50 ur)

 • Do prepoznavnosti podjetja s pomočjo IKT (50 
ur)

 • Fotografiranje in obdelava fotografij (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)
 • Pomaga znanje knjigovodstva (50 ur) – za 
začetnike

 • 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 
kvalifikacije (20 ur)

 • Usposabljanja za življenjsko uspešnost

Vseživljenjska karierna 
orientacija - VKO

Vključi se lahko vsak, ki je prijavljen v evidenci 
iskalcev zaposlitve. Informacije dobite pri svojem 
kariernem svetovalcu na Zavodu za zaposlovanje.

VKO vključuje informiranje, svetovanje, pomoč 
pri zastavljanju kariernih ciljev, motivacijo, učenje 
veščin vodenja kariere in učinkovitega nastopa na 
trgu dela.

Izvajamo 3 programe: 
 • KARIERA PO PETDESETEM 
(prepoznavamo vaše prednosti, interese, 
kompetence)

 • UČINKOVIT NASTOP NA TRGU DELA 
(kako samozavestno nastopiti na trgu dela)

 • SVETOVALNICA 
(pomoč pri iskanju zaposlitve, spoznavanje veščin 
vodenja kariere)

 
Kraj izvajanja: Koper, Lucija, Sežana, Postojna, Ilirska 
Bistrica

Izvedbo omogočata Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti ter Zavod RS za 
zaposlovanje. 

Nekatere programe nudijo tudi naši partnerji 
na Obali in Krasu: Ljudska univerza Sežana, 
Izobraževalni center Memory in Jezikovna šola 
Eurocenter.

Tečaji so namenjeni zaposlenim, starejšim od 45 
let z zaključeno največ srednjo šolo. Če je prostor v 
skupinah, vključimo tudi druge zaposlene. 

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

izobraževanjem ali usposabljanjem.
 • O načrtovanju in spremljanju vašega izobraževanja.
 • O 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 
 • po Skypu (po predhodnem dogovoru): tamara.isio

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, ki izvaja svetovanje na Krasu. Smo člani:


