
 

BREZPLAČNE DEAVNICE V FEBRUARJU IN MARCU 2023 

Datum Ura Kraj izvedbe 

 

Ime delavnice Vsebina/ opis delavnice Prijave 

28. 2. 

2023 

10.00-

11.30 

Središče za 

samostojno učenje, 

Ljudska univerza 

Koper, učilnica 3 

Katero je moje 

idealno delovno 

mesto?  

Na delavnici boste spoznali vprašalnik Karierna 

sidra, ki temelji na prepoznavanju osebnih 

vrednot, talentov, predstav o sebi in notranjih 

motivih. 

Z našimi svetovalci boste dobili vpogled v vaše 

prevladujoče sidro, da si boste lažje načrtovali 

svojo kariero in sprejemali kar najboljše odločitve. 

 

05/612 80 00 ali  

petra.verbic@lu-

koper.si 

7. 3. 2023 10.00-

11.30 

Središče za 

samostojno učenje, 

Ljudska univerza 

Koper, učilnica 3 

Koliko zares 

poznam Excel?  

Na delavnici boste opravili samoocenitvi test iz 

poznavanja Excela. Z vami bomo ovrednotili 

rezultate. Ob tem bomo predstavili celoten 

program Excel in nekaj malih trikov, ki vam bodo 

koristili v privatnem in službenem življenju.  

 

05/612 80 00 ali 

andreja.jakomin@lu-

koper.si 

14. 3. 

2023 

9.00-

10.30 

Kubed, dvorana Rezerviraj si 

dopust s 

pametnim 

telefonom!  

Naučili se boste s pametnim telefonom načrtovati 

svoj dopust, poiskati in kupiti najbolj ugodne 

letalske vozovnice, si rezervirati nastanitve, 

poiskati vse, kar vas na destinaciji zanima. Na 

delavnico prinesete svoje mobilne telefone. 

 

05/612 80 00 ali 

petra.verbic@lu-

koper.si 

14. 3. 

2023 

16.30-

18.00 

Središče za 

samostojno učenje, 

Ljudska univerza 

Koper, učilnica 3 

Uspešno 

komuniciranje 

preko elektronske 

pošte  

Na delavnici boste spoznali prednosti uporabe 

elektronske pošte.  Ustvarili si boste račun na 

Gmail-u in spoznali uporabo najpomembnejših 

funkcij za vsakdanjo komuniciranje. Seznanili se 

boste s pomenom varnosti na spletu.  

05/612 80 00 ali 

branko.vuga@lu-

koper.si 



 

21. 3. 

2023 

9.00-

10.30 

Gažon, prostori 

Turističnega društva 

Rezerviraj si 

dopust s 

pametnim 

telefonom! 

Naučili se boste s pametnim telefonom načrtovati 

svoj dopust, poiskati in kupiti najbolj ugodne 

letalske vozovnice, si rezervirati nastanitve, 

poiskati vse, kar vas na destinaciji zanima. Na 

delavnico prinesete svoje mobilne telefone. 

 

05/612 80 00 ali 

petra.verbic@lu-

koper.si 

21. 3. 

2023 

10.00-

11.30 

Središče za 

samostojno učenje, 

Ljudska univerza 

Koper, učilnica 3 

Sem pripravljen/a 

na izpit iz 

slovenskega jezika 

na ravni A2?  

Na delavnici se boste seznanili z izpitom iz 

slovenskega jezika na osnovni ravni, z izpitnimi 

pravili, s termini izvedbe itd.. 

Predstavili vam bomo tipe nalog na pisnem delu 

izpita in potek ustnega dela izpita. Dobili boste 

informacije o svojem predznanju in pripravljenosti 

na izpit. Lahko se boste dogovorili za individualna 

svetovanja. 

 

05/612 80 00 ali 

nada.cupkovic@lu-

koper.si 

21. 3. 

2023 

16.30-

18.00 

Središče za 

samostojno učenje, 

Ljudska univerza 

Koper, učilnica 3 

Sem pripravljen/a 

na izpit iz 

italijanščine na 

osnovni ali višji 

ravni? 

Izvedeli boste, kako so izpiti sestavljeni, kako 

potekata pisni in ustni izpit na ravneh A2/B1 in B2. 

Na vzorčnih izpitnih vam bomo predstavili nekaj 

tehnik reševanja. Lahko se boste dogovorili za 

individualna svetovanja in vrednotenje 

predznanja. 

 

05/612 80 00 ali 

darja.braico@lu-

koper.si 

28. 3. 

2023 

9.00-

10.30 

Marezige, krajevna 

skupnost 

Družbena omrežja 

in komunikacijske 

aplikacije 

Naučili se boste uporabljati različna družbena 

omrežja in komunikacijske aplikacije (npr. Viber, 

Facebook). 

 

05/612 80 00 ali 

petra.verbic@lu-

koper.si 


