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NAŠE VREDNOTE

USTVARJALNOST
Razmišljamo inovativno, odlikuje nas radovednost in strpnost, pri-
pravljeni smo na spremembe.

TIMSKO DELO IN MEDSEBOJNO SPOŠTOVANJE
Skupaj smo močnejši in le v timu lahko dosežemo najboljše. Za 
dobro in ustvarjalno delo pa sta pomembna vzajemna podpora 
in medsebojno spoštovanje. 

PRILAGODLJIVOST
Nenehno spreminjajoče se okolje od nas zahteva, da se ves čas 
prilagajamo njegovim potrebam. 

ZADOVOLJSTVO UDELEŽENCEV
Osrednji cilj našega delovanja je zadovoljstvo naših udeležencev.

To so vrednote, ki so vodilo za naše delo,

direktorica Aljana, 
sodelavke Andreja, Eneja, Mateja in Vilma 

skoči na 
kazalo

zemljevid

https://www.google.si/maps/place/Ljudska+univerza+Se%C5%BEana/@45.707785,13.872299,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x477b1582813f99f5:0x4590865520215d5a
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NAŠE POSLANSTVO:

Poslanstvo Ljudske univerze Sežana temelji na visoki kakovosti izobraže-
valnih storitev, inovativnih in visoko motiviranih zaposlenih ter na zado-
voljnih udeležencih.
Trudimo se ustvarjati kar najbolj spodbudno in sproščeno okolje za do-
bro počutje vseh pri nas.
Sodelovanje v številnih projektih in stalna izobraževanja zaposlenih za-
gotavljajo večjo kakovost izobraževalnih storitev in s tem večje zadovolj-
stvo naših udeležencev. 
Med pomembnimi nalogami je tudi sprotno in natančno spremljanje ka-
kovosti v naši organizaciji, saj želimo s svojim delovanjem ohranjati in 
utrjevati pomembno vlogo naše ustanove pri izobraževanju odraslih v 
celotni primorski regiji. 

Želimo, da bi Ljudska univerza Sežana ostala važen del življenja ljudi, ki 
se k nam z zadovoljstvom ponovno vračajo.

NAŠA VIZIJA:

Ostali bomo prijazna in uspešna ustanova za izobraževanje odraslih. 
Uporabnikom želimo ponuditi še prijaznejše učno okolje, uporabo novej-
ših učnih pripomočkov in večje možnosti za izobraževanje, pridobivanje 
znanja in informacij. Spremljali bomo potrebe okolja, posameznika in 
razvoj na področju izobraževanja odraslih.
Veliko smo že naredili in še marsikaj se želimo naučiti. Pomembno je, da 
imamo cilj - ponuditi odraslim znanje, ki ga potrebujejo, in izobraževanje, 
ki si ga zaslužijo. 

V ČEM SO NAŠE PREDNOSTI:

- prijazni in usposobljeni zaposleni;
- sodobno opremljene učilnice in predavalnice;
- odlični učitelji in predavatelji;
- nudimo vam strokovno oporo, pomoč in svetovanje;
- prisluhnemo vašim potrebam in željam;
- stalno in sistematično skrbimo za kakovost;
- lahko se pohvalimo z več kot pol stoletno tradicijo;
- vsako leto nam zaupa veliko udeležencev in podjetij;
- verjamemo v vas in vas na poti do cilja vzpodbujamo, motiviramo in 

vam pomagamo.

4

skoči na 
kazalo
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KJE NAS DOBITE:

V Sežani, na Bazoviški cesti 9. V naših poslovnih prostorih ste dobrodošli 
vsak delavnik od 8.00 do 16.00, ob sredah do 18.00.

Naša dejavnost na spletu:
www.lu-sezana.si

Z VAMI SMO:

• tajništvo
 Eneja Terčon Gustinčič, e-mail: eneja.tercon@lu-sezana.si
 Tel.: 05 73 11 300

• vodja izobraževanja 
 Mateja Kralj, e–mail: mateja.kralj@lu-sezana.si
 Tel.: 05 73 11 301

• organizatorka izobraževanja
  Andreja Furlan Miklobušec, e–mail: andreja.furlan@lu-sezana.si
 Tel.: 05 73 11 302

• računovodstvo
 Vilma Čepar, e–mail: vilma.cepar@lu-sezana.si
 Tel.: 05 73 11 304
 
• direktorica 
  Aljana Resinovič, 
 Tel: 05 73 11 303
 e–mail: aljana.resinovic@lu-sezana.si
 
• fax: 05 73 11 305
 e–mail: info@lu-sezana.si 

6

skoči na 
kazalo
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skoči na 
kazalo

SPOMINSKA SOBA SREČKA KOSOVELA

Ogledi so mogoči po predhodni najavi na tel. št. 05 731 13 01 vsak 
delovnik od 8. do 16. ure 

Za skupine so ogledi mogoči tudi izven urnika.

Leta 1976 smo prostor, v katerem se je 18. marca 1904 rodil Srečko 
Kosovel, v sodelovanju z arhitektom Janezom Suhadolcem uredili v spo-
minsko sobo. Skoraj 40 let kasneje pa smo spominsko sobo prenovili 
pod strokovnim vodstvom akademskega slikarja mag. Simona Kastelica. 
Prenovljena spominska soba nam sedaj ponuja:
-  moderno arhitekturno zasnovo v konstruktivističnem slogu;
-  vodeni ogled sobe z ogledom videofilma o življenju in delu Srečka 

Kosovela;
-  vitrini, v katerih so razstavljeni: prva pesniška zbirka Kosovelove poezi-

je Pesmi iz leta 1927, izvod Lepe Vide, Kosovelov študijski zvezek ter 
fotografije, rokopise in razglednico z upodobitvijo Srečka Kosovela, ki 
jo je ruski kozmonavt Jurij Baturin 7. januarja 2012 ponesel v vesolje;

-  celostenski kolaž Kosovelovega življenja in ustvarjanja Rekvijem življe-
nju;

-  Kosovelove pesniške zbirke in strokovno literaturo o pesniku in njego-
vem ustvarjanju.

VABLJENI!
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ODDAJA PROSTOROV V NAJEM

Razpolagamo z 11sodobno opremljenimi učilnicami in 
računalniško učilnico. V učilnicah je računalnik, projektor in 
dostop do interneta. 

skoči na 
kazalo
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Programi za pridobitev izobrazbe
Srednje poklicno izobraževanje

 TRGOVEC–PRODAJALEC 15
 ADMINISTRATOR 15
 GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE–GASTRONOM-HOTELIR 16
 BOLNIČAR-NEGOVALEC 16

 
Srednje strokovno izobraževanje

 EKONOMSKI TEHNIK 17
 GASTRONOMIJA IN TURIZEM–GASTRONOMSKO–TURISTIČNI TEHNIK 17
 PREDŠOLSKA VZGOJA 17

Poklicno tehniško izobraževanje (PTI)
 EKONOMSKI TEHNIK (PTI) 19
 STROJNI TEHNIK (PTI) 19

 
Poklicni tečaj

 PREDŠOLSKA VZGOJA 20

Višješolsko izbraževanje
 VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM EKONOMIST IN POSLOVNI SEKRETAR 21

Poklicno usposabljanje in izpopolnjevanje
 USPOSABLJANJE ZA KNJIGOVODSKA DELA  22
 TEČAJ ZA VOZNIKA VILIČARJA 23
 TEČAJ ZA UPRAVLJALCA STOLPNEGA ŽERJAVA 23
 TEČAJ ZA UPRAVLJALCA MOSTNEGA ŽERJAVA 23
 TEČAJ ZA UPRAVLJALCA AVTODVIGALA 23
 TEČAJ ZA UPRAVLJALCA KAMIONSKEGA DVIGALA 24
 TEČAJ ZA STROJNIKA TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE 24

 TEČAJI RAČUNALNIŠTVA 25
 TEČAJ ZA VODITELJA ČOLNA 25

Jezikovno izobraževanje
 JEZIKOVNI TEČAJI 26

Tečaji za otroke  29
 GLASBENI KROŽEK 29

 

Tečaji za prosti čas in osebnostno rast 30

Šolski koledar in organizacija dela 32
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TRGOVEC–PRODAJALEC
srednje poklicno izobraževanje

Vpisni pogoji:
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: 
-  osnovnošolsko izobraževanje ali
-  nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Zaključek izobraževanja:
Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom.

Nadaljevanje šolanja: 
Po uspešnem zaključku lahko šolanje nadaljujete v programu EKONOMSKI TEH-
NIK (PTI) in si pridobite srednjo strokovno izobrazbo. 

ADMINISTRATOR
srednje poklicno izobraževanje

Vpisni pogoji:
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: 
- osnovnošolsko izobraževanje ali
- nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Zaključek izobraževanja:
Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom. 

Nadaljevanje šolanja: 
Po uspešnem zaključku lahko šolanje nadaljujete v programu EKONOMSKI TEH-
NIK (PTI) in si pridobite srednjo strokovno izobrazbo. 

Kaj vam nudimo in kako potekajo programi za pridobitev izobrazbe?

-  Z vsakim udeležencem opravimo uvodni razgovor in mu pripravimo osebni 
izobraževalni načrt in mapo učnih dosežkov, 

-  tedenska obveznost je določena z osebnim izobraževalnim načrtom, 
-  priznamo vam izpite, ki ste jih opravili v predhodnem izobraževanju,
-  izobraževanje poteka v tečajni obliki kar pomeni, da poslušate hkrati le dva 

do tri predmete,
-  predavanja potekajo v popoldanskem času, 
-  za večino predmetov imamo lastna učna gradiva, kar je zajeto v šolnino, 
-  organiziramo priprave na poklicno maturo in zaključni izpit,
-  brezplačno vas informiramo in vam svetujemo,
-  nudimo vam plačevanje šolnine na obroke in številne popuste,
-  Za brezposelne osebe prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje izvajamo 

številne tečaje in usposabljanja.

skoči na 
kazalo

skoči na 
kazalo

OGLEJ SI PREDMETNIK

OGLEJ SI PREDMETNIK

http://www.lu-sezana.si/html/izobrazevanje/trgovec.html
http://www.lu-sezana.si/html/izobrazevanje/administrator.html
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GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE– 
GASTRONOM-HOTELIR
srednje poklicno izobraževanje

Program nadomešča programa  gostinska dela  - natakar in kuhar

Vpisni pogoji:
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: 
- osnovnošolsko izobraževanje ali
- nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Zaključek izobraževanja:
Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom.

Nadaljevanje šolanja: 
Po uspešnem zaključku si lahko pridobite srednjo strokovno izobrazbo v programu 
GASTRONOMIJA IN TURIZEM.

BOLNIČAR-NEGOVALEC
srednje poklicno izobraževanje

Vpisni pogoji:
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: 
- osnovnošolsko izobraževanje ali
- nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Zaključek izobraževanja:
Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom.

Nadaljevanje šolanja: 
Po uspešnem zaključku lahko šolanje nadaljujete v programu ZDRAVSTVENA 
NEGA  (PTI) in si pridobite srednjo strokovno izobrazbo. 

skoči na 
kazalo

OGLEJ SI PREDMETNIK

EKONOMSKI TEHNIK
srednje strokovno izobraževanje

Vpisni pogoji:
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: 
- osnovnošolsko izobraževanje ali
- nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Zaključek izobraževanja:
Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo

Nadaljevanje šolanja: 
Po uspešnem zaključku lahko šolanje nadaljujete v višješolskih ali visokošolskih 
študijskih programih. 

GASTRONOMIJA IN TURIZEM – 
GASTRONOMSKO–TURISTIČNI TEHNIK
srednje strokovno izobraževanje

Program nadomešča programa gostinski tehnik in turistični tehnik. 

Vpisni pogoji:
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: 
- osnovnošolsko izobraževanje ali
- nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Zaključek izobraževanja:
Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo.

Nadaljevanje šolanja: 
Po uspešnem zaključku lahko šolanje nadaljujete v višješolskih ali visokošolskih 
študijskih programih. 

OGLEJ SI PREDMETNIK

http://www.lu-sezana.si/html/izobrazevanje/bolnicar_3.html
http://www.lu-sezana.si/html/izobrazevanje/ekonomski_tehnik.html
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PREDŠOLSKA VZGOJA
srednje strokovno izobraževanje

Vpisni pogoji:
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: 
- osnovnošolsko izobraževanje ali
- nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Zaključek izobraževanja:
Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo.

Nadaljevanje šolanja: 
Po uspešnem zaključku lahko šolanje nadaljujete v višješolskih ali visokošolskih 
študijskih programih.

skoči na 
kazalo

OGLEJ SI PREDMETNIK

STROJNI TEHNIK (PTI)
Poklicno tehniško izobraževanje 

Vpisni pogoji:
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal in pridobil enega 
izmed nazivov srednje poklicne izobrazbe: 
-  avtomehanik, avtoserviser, avtokleper, avtokaroserist, avtoličar, klepar-krovec, 

finomehanik, instalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, izdelovalec 
kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, oblikovalec 
kovin-orodjar, urar, zlatar, mehatronik operater, elektrikar energetik, elektrikar 
elektronik, elektrikar, strojnik gradbene mehanizacije in kmetijski mehanik, ru-
dar, geostrojni rudar ali

-  pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.
 
Zaključek izobraževanja:
Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo.

Nadaljevanje šolanja: 
Po uspešnem zaključku lahko šolanje nadaljujete v višješolskih ali visokošolskih 
študijskih programih. 

EKONOMSKI TEHNIK (PTI)
Poklicno tehniško izobraževanje 

Vpisni pogoji:
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal in pridobil enega 
izmed nazivov srednje poklicne izobrazbe: 
- trgovec, administrator ali
- pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Zaključek izobraževanja:
Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo.

Nadaljevanje šolanja: 
Po uspešnem zaključku lahko šolanje nadaljujete v višješolskih ali visokošolskih 
študijskih programih. 

OGLEJ SI PREDMETNIK

OGLEJ SI PREDMETNIK

http://www.lu-sezana.si/html/izobrazevanje/predsolska_vzgoja_ssi.html
http://www.lu-sezana.si/html/izobrazevanje/ekonomski_tehnik_pti.html
http://www.lu-sezana.si/html/izobrazevanje/strojni_tehnik_dif.html
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PREDŠOLSKA VZGOJA
Poklicni tečaj

Vpisni pogoji:
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal: 
-   četrti letnik katerega koli srednješolskega izobraževalnega programa ali drugi 

letnik poklicno tehniškega izobraževanja.

Zaključek izobraževanja:
Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo.

Nadaljevanje šolanja: 
Po uspešnem zaključku lahko šolanje nadaljujete v višješolskih ali visokošolskih 
študijskih programih. 

skoči na 
kazalo

OGLEJ SI PREDMETNIK

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM

Izvajamo izredni študij v sodelovanju z GEA COLLEGE.

Program se izvaja kot e-študij.

Trajanje študija
Študij traja dve leti in obsega 120 kreditnih točk po ECTS.

Smeri študija
Ekonomist
Poslovni sekretar

skoči na 
kazalo

http://www.lu-sezana.si/html/izobrazevanje/predsolska_vzgoja_tecaj.html


Poklicno usposabljanje in izpopolnjevanje Poklicno usposabljanje in izpopolnjevanje22 23

USPOSABLJANJE ZA KNJIGOVODSKA DELA 

OSNOVNI TEČAJ – 80 UR
80-urno usposabljanje je namenjeno vsem, ki si želijo pridobiti strokovno znanje 
iz osnov knjigovodstva. Tečaj bo potekal v obliki predavanj in delavnic z veliko 
praktičnega dela ob uporabi računalnika. Na tečaju boste znanje pridobivali na 
osnovi praktičnih primerov. Vsak udeleženec bo prejel priročnik in ob uspešnem 
zaključku usposabljanja potrdilo Ljudske univerze Sežana o opravljenem tečaju. 
Usposabljanje obsega naslednje vsebine: 
- osnove knjigovodstva
- kontni plan
- knjiženje različnih poslovnih dogodkov (prodaje, nabave, AM, plač, DDV...)
- obračun DDV
- obračun plač, prispevkov za s.p.
- amortizacija
- sestava bilanc

POGLOBLJENI TEČAJ – 40 ALI 60 UR
40 ali 60-urno usposabljanje je namenjeno vsem, ki že obvladajo osnove knjigo-
vodstva ali so opravili osnovno usposabljanje in želijo poglobiti in razširiti svoje 
znanje. Tečaj bo potekal v obliki predavanj in delavnic z veliko praktičnega dela 
ob uporabi računalnika. Na tečaju boste znanje pridobivali na osnovi praktičnih 
primerov. Vsak udeleženec bo prejel priročnik in ob uspešnem zaključku usposa-
bljanja potrdilo Ljudske univerze Sežana o opravljenem tečaju. 

Usposabljanje obsega naslednje vsebine: 
-  osnove knjigovodstva, kontni plan – krajša ponovitev
-  knjiženje različnih poslovnih dogodkov (prodaje, nabave, AM, plač, DDV...)
-  vnos v knjigo izdanih in prejetih računov, obračun DDV, sestava vseh listin po-

trebnih za oddajo na DURS
-  obračun plač, prispevkov za s.p., avtorskega honorarja, pogodbe o delu, se-

stava vseh listin za oddajo na DURS in AJPES
-  amortizacija
-  sestava Bilance stanja, Izkaza poslovnega uspeha, obračun davka od dobič-

ka, sestava vseh listin za oddajo na DURS in AJPES

skoči na 
kazalo

TEČAJ ZA VOZNIKA VILIČARJA
Tečaj obsega teoretični del z izpitom po naslednjem programu:
-  Varstvo pri delu
-  Splošno o viličarjih
-  Notranji transport
-  Motoroznanstvo, goriva in maziva ter vzdrževanje viličarja
-  Električna oprema viličarja

TEČAJ ZA UPRAVLJALCA STOLPNEGA ŽERJAVA

Tečaj obsega  teoretični del z izpitom po naslednjem programu:
-  Varstvo pri delu
-  Notranji transport
-  Splošno o žerjavih
-  Goriva in maziva in vzdrževanje strojev
-  Prenašanje bremen in signalizacija
-  Elektrika na žerjavu in na gradbišču

TEČAJ ZA UPRAVLJALCA MOSTNEGA ŽERJAVA
Tečaj obsega  teoretični del z izpitom po naslednjem programu:
-  Varstvo pri delu
-  Notranji transport
-  Splošno o žerjavih
-  Goriva in maziva in vzdrževanje strojev
-  Prenašanje bremen in signalizacija
-  Elektrika na žerjavu 

TEČAJ ZA UPRAVLJALCA AVTODVIGALA

Tečaj obsega teoretični del z izpitom po naslednjem programu:
-  Varstvo pri delu
-  Avtomobilska dvigala
-  Goriva in maziva ter vzdrževanje strojev
-  Prenašanje bremen 

skoči na 
kazalo
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TEČAJ ZA UPRAVLJALCA KAMIONSKEGA 
DVIGALA

Tečaj obsega teoretični del z izpitom po naslednjem programu:
- Varstvo pri delu
-  Splošno o dvigalih
- Varnostni ukrepi pri delu s kamionskim dvigalom
- Prenašanje bremen
- Goriva, maziva in vzdrževanje

TEČAJ ZA STROJNIKA TEŽKE GRADBENE 
MEHANIZACIJE

Tečaj obsega teoretični del z izpitom po naslednjem programu:
-  Varstvo pri delu
-  Transport
-  Zemeljska dela
-  Motoroznanstvo, gradbeni stroji, goriva in maziva in vzdrževanje strojev
-  Tehniška fizika in mehanika
-  Elektrika 

Pogoji za vpis:
- starost nad 18 let
- zdravstveno sposoben, kar dokaže z zdravniškim spričevalom, ki ga
 izda zdravnik medicine dela
- za upravljalce dvigala na vozilih opravljen vozniški izpit ustrezne kategorije.

Po predavanjih in pisnih preizkusih znanja iz posameznih vsebin se udele-
ženci praktično usposabljajo pod vodstvom izkušenega mentorja. Ko imajo 
dovolj izkušenj, pristopijo tudi k praktičnemu delu izpita.

skoči na 
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TEČAJI RAČUNALNIŠTVA

20-urni začetni tečaj računalništva
okolje Windows in osnove urejevalnika besedil Word

20-urni nadaljevalni tečaj računalništva
urejevalnika besedil Word in osnove Excela

8-urni tečaj uporabe interneta in elektronske pošte

12-urni tečaj predstavitve in grafike v powerpointu

60-urni javno veljavni program RAČUNALNIŠKA PISMENOST 
ZA ODRASLE
(vsebina programa: temeljna informacijska znanja, izdelava in oblikovanje bese-
dil, uporaba interneta,uporaba elektronske pošte).

Po želji naročnika organiziramo tudi druge računalniške tečaje. 

TEČAJ ZA VODITELJA ČOLNA

Tečaj za voditelja čolna je pripravljalni tečaj, na katerem se udeleženci seznani-
jo z vsebinami, ki so predpisane za opravljanje izpita za voditelja čolna, ki ga 
udeleženci opravijo pred komisijo Uprave za pomorstvo Republike Slovenije s 
sedežem v Kopru. 

Tečaj obsega naslednje vsebine:
- Pomorski predpisi
- Osnove navigacije
- Motoroznanstvo
- Pravilnik o izogibanju trčenj na morju
- Morske veščine skoči na 

kazalo
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JEZIKOVNI TEČAJI

Pred začetkom vsakega tečaja kandidate testiramo in jih uvrstimo v primerno skupi-
no. Tečaji potekajo v majhnih skupinah. Udeleženci se usposobijo za medsebojno 
in medkulturno jezikovno komunikacijo ob uporabi tujega jezika. Pri tem razvijajo 
vse štiri jezikovne spretnosti: govorno, slušno, bralno in pisno. Jezikovni tečaji po-
tekajo po sodobni komunikacijski metodi z uporabo ustreznih multimedijskih pripo-
močkov in gradiv. Ker tečaji potekajo v manjših skupinah, sta aktivna vključenost in 
sodelovanje udeležencev zelo visoka. 

JAVNO VELJAVNI TEČAJI TUJIH JEZIKOV:
• ANGLEŠČINA
• NEMŠČINA
• ITALIJANŠČINA
• FRANCOŠČINA
• ŠPANŠČINA 

OSNOVNA RAVEN 
1. stopnja – 80 ur
2. stopnja – 80 ur
3. stopnja – 80 ur
4. stopnja – 80 ur

VIŠJA RAVEN 
5. stopnja – 80 ur
6. stopnja – 80 ur
20–40 ur– priprave na izpit na višji ravni

Po končani 4. oz. 6 stopnji javno veljavnega tečaja se lahko odločite za opravlja-
nje državnega izpita in si s tem pridobite javno veljavno listino. 
Znanje iz tujega jezika se preverja na dveh ravneh: na osnovni ravni (po opravlje-
nih prvih štirih stopnjah) in na višji ravni (po opravljenih še dveh stopnjah).  Izpit 
lahko opravljate na centrih, ki so za to pooblaščeni. 

skoči na 
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PRIPRAVA NA IZPIT NA OSNOVNI ALI VIŠJI RAVNI
20- ali 30- urni tečaj, ki udeležence seznani z vsebinami izpita za
pridobitev javno veljavnega certifikata na osnovni ali višji ravni. Tečaj je namenjen 
tudi tistim, ki niso obiskovali tečaja, pa bi opravljali izpit.

OSVEŽITVENI TEČAJ S POUDARKOM NA KONVERZACIJI
Krajši 30- ali 50- urni tečaj za tiste, ki bi že pridobljeno znanje radi osvežili in 
dopolnili ter si pridobili večjo komunikacijsko spretnost v vsakdanjih situacijah. Ker 
tečaji potekajo v manjših skupinah, sta aktivna vključenost in sodelovanje udele-
žencev zelo visoka. 

SPECIALIZIRANI TEČAJI
Udeleženci splošno znanje tujega jezika razširijo s strokovnim jezikom svoje stro-
ke (strojništvo, turizem, gostinstvo, bančništvo, poslovni jezik in drugo) po želji 
naročnika.

SPECIALIZIRANI TEČAJI ZA PODJETJA
Tečaji tujih jezikov, ki so namenjeni zaključenim skupinam in jih lahko izvedemo na 
sedežu naročnika ali v naših prostorih. Vsebino, trajanje, termin in izvajanje tečaja 
lahko popolnoma prilagodimo željam in potrebam naročnika. 

INDIVIDUALNI TEČAJI TUJIH JEZIKOV
Prednost individualnih tečajev je možnost, da se udeleženec z vodjo tečaja sproti 
dogovarja, kdaj bo tečaj potekal. Poleg tega sta vsebina in hitrost učenja popolno-
ma prilagojeni posamezniku. Tudi trajanje tečaja prilagodimo željam posameznika. 
Zaradi individualnega pristopa je učenje v taki obliki intenzivnejše in učinkovitejše. 

POSLOVNA BESEDILA V SLOVENŠČINI ALI TUJEM JEZIKU
Na krajših intenzivnih delavnicah se udeleženci naučijo oblikovati jasna, kakovo-
stna in slovnično pravilna besedila. Udeleženci spoznajo vrste poslovnih pisem, se 
seznanijo z besediščem, frazami in obliko. Delavnica je namenjena podjetnikom 
in poslovnim tajnicam, ki želijo izboljšati uporabo tujega jezika ali slovenščine v 
poslovni korespondenci s tujimi ali domačimi poslovnimi partnerji.  
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SLOVENŠČINA ZA TUJCE

INTENZIVNI ZAČETNI TEČAJ SLOVENSKEGA JEZIKA
Tečaj je namenjen začetnikom, ki se želijo naučiti slovenskega jezika za osebno 
rabo.

JAVNO VELJAVNI TEČAJ SLOVENSKEGA JEZIKA ZA TUJCE
Udeležence pripravljamo na izpite, ki jih lahko opravljajo na pooblaščenih cen-
trih. Izpit se lahko opravlja na treh ravneh: 
1. osnovna raven – potreben za pridobitev državljanstva–250 ur 
2. srednja raven – dodatnih 125 ur 
3. visoka raven – za poklice z visoko izobrazbo na fakultetni ravni – dodatnih 125 ur
Po opravljenem izpitu udeleženci pridobijo javno listino.

ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV (ZIP)

180-urni program je namenjen tujcem in je za državljane tretjih držav brezplačen. 
Na tečaju pridobite znanja za osnovno sporazumevanje v jeziku okolja in osnov-
ne informacije o zgodovini, kulturi in ustavni ureditvi Slovenije ter se pripravite na 
opravljanje izpita na osnovni ravni.

skoči na 
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TEČAJI ZA OTROKE 

GLASBENI KROŽEK

Namenjen je otrokom od tretjega do devetega leta. Otroci bodo glede na starost 
razdeljeni v dve skupini. 
Skozi igro, petje, igranje na instrumente in izdelavo instrumentov ter ples bodo 
otroci spoznavali različne stile glasbenega izražanja. S petjem si bodo otroci 
razvijali melodično perspektivo in posluh, skozi igro in ples ritmično vrednost, z 
izdelavo preprostih instrumentov pa bodo svoji domišljiji pustili prosto pot. 
Otroci se bodo naučili preponskega dihanja in sprostitvenih vaj, spoznali pa 
bodo tudi nekatere instrumente, kot so kljunasta flavta, klaviature in nekaj Orffovih 
instrumentov. 

Krožek v obsegu 30 šolskih ur bo potekal enkrat tedensko po 45 minut, celo 
šolsko leto.
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TEČAJI ZA PROSTI ČAS IN OSEBNOSTNO RAST 

Tečaji so namenjeni različnim skupinam odraslih, zato jih prilagajamo vašim po-
trebam in interesom. 

Svoj prosti čas si boste lahko krajšali s številnimi programi: fotografiranje, aranži-
ranje, astrologija, izdelovanje nakita v tehniki makrameja, uspešna komunikacija, 
kako premagati stres, prebujanje vitalnosti, pot do sebe, kristali, kako se dobro 
počutimo sami s sabo in v družbi drugih…… in še številni drugi. 

Če med vsemi programi niste našli nobenega, ki bi vam bil pisan na kožo, nas 
pokličite. Skupaj bomo našli način, da boste lahko uresničili svoje želje in po-
trebe.

skoči na 
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Šolsko leto traja od 1.9.2014 do 31.8.2015

Pouka prosti dnevi so z zakonom določeni  državni prazniki in drugi 
dela prosti dnevi ter šolske počitnice in sicer:

Novoletne počitnice: 27. 12. 2014–31. 12. 2014
Zimske počitnice:  23. 2. 2015–27. 2. 2015
Prvomajske počitnice:     28. 4. 2015–30. 4. 2015
Dan Ljudske univerze Sežana:  2. 1. 2015

Roki opravljanja poklicne ma  ture: 
Zimski rok – februar 2015 (2. 2. 2015-4. 3. 2015)
Spomladanski rok – junij 2015 (30. 5. 2015-6. 7. 2015)
Jesenski rok – avgust/september 2015 (24. 8. 2015-7. 9. 2015)

Roki opravljanja zaključnega izpita: 
Začetek zimskega roka 9. 2. 2015
Začetek spomladanskega roka 8. 6. 2015
Začetek jesenskega roka 24. 8. 2015

Uradne ure: vsak dan od 9.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00
ob sredah od 9.00 do 12.00 in od 13.00 do 18.00

Ogled Kosovelove spominske sobe: 
 vsak delavnik po predhodnem dogovoru na tel. 05 73 11 301

skoči na 
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