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6.9.  Razstava Davida Istvana: Final Cut 

 

FINAL CUT je serija kolažev zgrajena iz obsežnega gradiva ilustracij, ki so bile v obdobju štirih let objavljane 
v slovenskih tiskanih medijih. Z uporabo kolažnega medija je umetnik prikazal podrobnosti svojih del, 

podrobnosti, ki se izgubijo, ko so ilustracije natisnjene v časopisih, in hkrati ustvaril tudi nova umetniška 
dela. 

 

8.00  

 

Osrednja knjižnica 

Srečka Vilharja 
Koper, Trg/Piazza 

Brolo 1, 6000 
Koper 

 

Vse starosti 

 

 

Prilagajali se 

bomo navodilom 
in priporočilom 

Vlade RS in NIJZ 

 

Osrednja 

knjižnica Srečka 
Vilharja Koper  

 

Tina Saražin 

 
05 66 32 618 

6.9. Biti dobro s seboj in drugimi – krepitev socialne kompetence  

 
Ljudje smo socialna bitja in socialnih kompetence razvijamo že od ranega otroštva. Na srečanju bomo 

predstavili, kako otrokom približati, da bodo znali ravnati v posameznih življenjskih situacijah, tako da 

sami osebnostno rastejo in se razvijajo ter imajo sposobnost empatije in čustvovanja z drugimi.  

 

17.00 

 

Ljudska univerza 
Koper, Cankarjeva 

ulica 33, 6000 

Koper 

 

Straši 
predšolskih in 

osnovnošolskih 

otrok 

 

Zaključena 
skupina 

 
Svetovalni 
center za 
otroke, 
mladostnike in 
starše Koper 

 

Dorotea Kralj  
 

031 388 591 

6.9.  AVTIZEM 

Odstrnimo spekter in pokukajmo vanj 
 

Avtizem je razvojna nevrološka motnja, ki se kaže kot posebnost v vedenju. Navadno mu je pridruženo še 
kako drugo stanje oz. motnja. Število oseb z avtizmom narašča. Na predavanju bodo predstavljene 

značilnosti avtizma ter njegov vpliv na življenje oseb z avtizmom in njihovih družin. O avtizmu bo 
spregovorila defektologinja Patricija Lovišček. Je direktorica zasebnega zavoda Modri december, Zavod za 

spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma Koper, s katerim deluje na področju 

izobraževanja in usposabljanja laične in strokovne javnosti, prav tako pa izvaja storitve za osebe z 
avtizmom in njihove družine. Zavod je organiziral že več seminarjev in usposabljanj. Ga. Lovišček izvaja 

predavanja in objavlja članke na temo avtizma. Vodi podporne skupine staršev otrok z avtizmom, 
mladostnikov in odraslih oseb z avtizmom in intervizijo za prostovoljce. Zavod modri december je član 

Zveze za avtizem Slovenije. 

 

17.00-19.00 

 

Ljudska univerza 
Koper, Cankarjeva 

ulica 33, 6000 
Koper 

 

Strokovna in 
laična javnost, ki 

jo zanima 
področje 

avtizma 

 

Potrebna 
predhodna prijava 

na: 
zavod.modri.dece

mber@gmail.com   

 

Zavod Modri 
december 

 

Patricija Lovišček 
 

031 360 391 
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8.9.  Podjetniške priložnosti v tujini – Erasmus za mlade podjetnike 
 

Program nudi bodočim in novim podjetnikom priložnost, da se učijo od izkušenega podjetnika, ki vodi 
malo ali srednje veliko podjetje (MSP) v eni izmed sodelujočih držav, za obdobje od 1 – 6 mesecev. Za 

čas trajanja izmenjave mladi podjetnik prejme finančno podporo namenjeno kritju potnih stroškov in 

stroškov namestitve. 

 
17.00 

 
Ljudska univerza 

Koper, Cankarjeva 
ulica 33, 6000 

Koper 

 
Vsem, ki si želijo 

odpreti svoje 
podjetje ali pa 

ga že imajo 

(mlajše od 3 let) 
in želijo dodatna 

podjetniška 
znanja in 

izkušnje. 

 
/ 

 
Regionalni 

razvojni center 
Koper 

 
Tina Primožič 

 
05 663 75 80 

9.9. 
 

Vadimo za zdravje  
 

Telovadimo, da ohranimo kondicijo, izboljšamo zdravje in se celostno boljše počutimo tudi v starosti. 

 
9.00 

 
Obalni dom 

upokojencev 
Koper- etažne 

jedilnice, Krožna 
cesta 5, 6000 

Koper 

 
Zaključena 

skupina 

 
/ 

 
Obalni dom 

upokojencev 
Koper 

 
Lilijana Slavec  

 
031 720 117 

9.9. Ustvarjalna delavnica: izdelujemo rožice  

 
Iz najlonskih nogavic, žice, perlic in veliko dobre volje bomo izdelovali rožice in s tem urili tudi ročne 

spretnosti. 

 

15.30-17.30 

 

Medgeneracijski 
center Izola, 

Livade 7a, 6310 
Izola 

 

Delavnica je 
namenjena 

vsem.   

 

Potrebna 
prehodna prijava 

na: 
medgeneracijski.c

enter@du-izola.si  

 

Medgeneracijski 
center Izola 

 

Liljana Trontelj  
 

08/20-14-130 

10.9. Angleška pravljična ura 
 

S pomočjo interaktivne pravljice bodo otroci spoznali angleška poimenovanja za nekatere živali in 

vremenska stanja. Z igrami in aktivnostmi bodo svoje znanje tudi utrdili.  

 
17.00-18.00 

 
Ljudska univerza 

Koper, Cankarjeva 

ulica 33, 6000 
Koper 

 
Pravljica je 

namenjena 

otrokom prve 
triade. 

 
/ 

 
Ljudska univerza 

Koper 

 
Kristina 

Debernardi 

 
05 612 80 16 

10.9. Beletrinini trubadurji 2021 in TONE PARTLJIČ 

 
Tone Partljič je eden najbolj vsestranskih slovenskih literarnih ustvarjalcev. Objavil je mnogo odmevnih 

proznih in dramskih del ter scenarijev za televizijske in radijske igre in filme. Za svoje ustvarjalne 
dosežke je prejel nagrado Prešernovega sklada, Levstikovo nagrado, Grumovo nagrado, Glazerjevo 

nagrado za življenjsko delo in leta 2016 veliko Prešernovo nagrado. 

 

18.00 

 

Kosmačeva hiša v 
Portorožu, Stara 

cesta 28, 6320 
Portorož 

 

Odrasli 

 

Upoštevanje 
COVID ukrepov 

 

Mestna knjižnica 
Piran, Biblioteca 

civica Pirano 
 

 

Orijana Košuta 
 

05 67 10 873 

 
10.9. 

 

Brainobrain delavnica: Možgančkanje za otroke  
 

Na zabavni in hkrati poučni urici bomo spoznali osnove metode Brainobrain, se seznanili, kako na naših 

tečajih razmigavamo možgančke, razvijamo fokus in koncentracijo, urimo spomin, razvijamo delovne 
navade, lajšamo učenje, računamo v mislih - vizualiziramo, rešujemo logične uganke, ustvarjamo, itd. 

 
16.30-17.30 

(4-6 let) 

 
18.00-19.00  

(7-13 let) 

 
TPC Lucija, 

Prostori 

Brainobrain, 
Obala 114, 6320 

Portorož 

 
Otroci od 4 do 

13 let 

 
Omejeno število 

udeležencev, 

potrebna 
predhodna prijava 

preko elektronske 
pošte  

Alja-

kp@brainobrain.si 
ali na telefon 

040/465-349. 

 
BRAINOBRAIN 

Koper in Lucija 

 
Alja Brečko 

 

040 465 349 

10.9. BRAINOBRAIN: Predstavitev hitrega računanja 
 

Brainobrain je program za razvoj sposobnosti in spretnosti otrok z dvema glavnima ciljema: 
- Celosten razvoj možganov s pomočjo abaka (staro azijsko računalo), kar povečuje otrokovo 

koncentracijo, spomin, vizualizacijo, kreativnost in matematične veščine  

- Razvoj osebnosti s pomočjo NLP tehnik, kar se odraža na otrokovi samozavesti, vztrajnosti in solidarnosti 
Najbolj paradna veščina, ki jo otrok osvoji z Brainobrain metodo, tako da ničkolikokrat vzame sapo 

marsikateremu staršu, je računanje v mislih. 
Demonstracijo hitrega računanja bodo izvedli otroci, ki tečaj že obiskujejo. 

 
17.30 

 
TPC Lucija, 

Prostori 
Brainobrain, Obala 
114, Portorož 

 
Starši, otroci 

 

 
/ 

 
BRAINOBRAIN 

Koper in Lucija 

 
Alja Brečko 

 
040 465 349 

10.9. Coaching in mentorstvo; Osebni/karierni/poslovni 

 
Coaching je metoda s katero pomagamo posamezniku priti do njegovih osebnih in/ali poslovnih ciljev – 

krajša vaja za udeležence. 

 

17.30 

 

Ljudska univerza 
Koper, Cankarjeva 

33, 6000 Koper 

 

vsi 

 

/ 

 

Euro Nobile, 
Nevija Božič s.p. 

 

Nevija Božič  
 

040 608 342 
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10.9. Prepoznavanje lastne notranje motivacije in reševanje konfliktov po mednarodni metodi Self 
Deployment Inventory  

 
Prepoznavanje notranje motivacije s pomočjo Self Deployment mednarodne metode in konfliktnega 

zaporedja ter načina reševanja konfliktov. 

 
18.15 

 
Ljudska univerza 

Koper, Cankarjeva 
33, 6000 Koper 

 
Mladi, odrasli, 

zaposleni, 
družine, delovni 

teami. 

 

 
/ 

 
Euro Nobile, 

Nevija Božič s.p. 

 
Nevija Božič  

 
040 608 342 

10.9. Prijava in vodenje EU projektov  

 
Z 22 letnimi uspešnimi izkušnjami vam bomo na kratko predstavili, kaj delamo in nekaj pomembnih 

informacij, na kaj biti pazljiv pri prijavah na EU projekte. 

 

18.30 
 

 

Ljudska univerza 
Koper, Cankarjeva 

33, 6000 Koper 

 

Zasebne in javne 
organizacije  

 

/ 

 

Euro Nobile, 
Nevija Božič s.p 

 

Nevija Božič 
 

040 608 342 

10.9. Igrive urice angleškega jezika za predšolske otroke  
 

Že 10 let delujemo na zgodnjem učenju tujega jezika za predšolske otroke. Sodelovali smo v treh EU 

projektih z UP za ustvarjalno in gibalno učenje tujega jezika. Predstavili vam bomo nekaj o naši dejavnosti 
in načinih učenja za vaše malčke. 

 
18.50 

 
Ljudska univerza 

Koper, Cankarjeva 

33, 6000 Koper 

 
Starši,     

stari starši  

 
/ 

 
Euro Nobile, 

Nevija Božič s.p 

 
Nevija Božič 

 

040 608 342 

 


