Vabilo

Pozdrav bruckam in
brucem Univerze na
Primorskem

Vljudno vas vabimo na dogodek, namenjen predvsem novopečenim, pa tudi obstoječim študentkam in
študentom naše univerze: »Pozdrav bruckam in brucem Univerze na Primorskem«, ki
bo potekal na prvi študijski dan - v četrtek, 1. oktobra 2015, med 10. in 13. uro, na Titovem
trgu v Kopru (v primeru dežja pa v Taverni).
Skupaj s sodelujočimi podjetji, institucijami in društvi bodo ob 11. uri prisotnim dobrodošlico izrekli rektor
Univerze na Primorskem, prof. dr. Dragan Marušič, župan Mestne občine Koper, gospod Boris
Popovič, predsednik Študentskega sveta Univerze na Primorskem, Boštjan Lešnik, in predsednik
Študentske organizacije Univerze na Primorskem, Seit Demiri.
Poskrbeli smo za pester spremljevalni program: z glasbo nas bodo razvedrili člani glasbene skupine
Gimnazije Koper, v plesnem ritmu pa se bomo lahko zavrteli s plesalkami Plesnega centra
Fiona iz Kopra, obenem se boste lahko preizkusili v nagradnih igrah ter pridobili uporabne informacije, ki
so jih za vas pripravili in zbrali sodelujoči, predstavljeni v nadaljevanju te zgibanke.
Poskrbljeno bo tudi za prigrizke in pijačo. Prisrčno vabljeni!

Fakultete na Univerzi
na Primorskem
Fakulteta za humanistične študije
Titov trg 5, Koper
www.fhs.upr.si

Fakulteta za matematiko,
naravoslovje in informacijske
tehnologije

Fakulteta za management
Cankarjeva 5, Koper
www.fm-kp.si

Pedagoška fakulteta
Cankarjeva 5, Koper
www.pef.upr.si

Glagoljaška 8, Koper
www.famnit.upr.si

Fakulteta za turistične študije –
Turistica
Obala 11a, Portorož
www.turistica.si

Fakulteta za vede o zdravju
Polje 42, Izola
www.fvz.upr.si

www.upr.si | Univerza na Primorskem Universita' del Litorale, Titov trg 4, 6000 Koper | T: 05/611-7500 | E: info@upr.si

Študij v Kopru

Kdo, kdaj in kako do subvencioniranega prevoza?
Pravico lahko uveljavljajo študentje, ki bivajo vsaj 5 km od fakultete. Upravičenci lahko na podlagi vloge, ki jo potrdi
fakulteta, pri izvajalcu avtobusnega in/ali železniškega prevoza potnikov kupijo subvencionirano mesečno vozovnico.
Javni prevoz v Mestni občini Koper
Cena mesečne vozovnice za dijake in študente za Mestno občino Koper znaša 10,00 EUR. Kupite jo lahko na
prodajnem mestu Avtobusne postaje Koper, več informacij prek tel. št.: 05/662-5105 ali prek http://arriva.si/.
Kje lahko najdem stanovanje?
Dijaki in študenti imate možnost bivanja v Študentskem domu Univerze na Primorskem, Dijaškem in študentskem
domu Koper, Študentskem domu Jadro ali pri zasebnikih preko spletne posredovalnice študentskih sob Moj cimer.
Več informacij prek tel. št.: 05/611-7507 ali prek http://www.sd.upr.si.
Kje kupim bone za subvencionirano študentsko hrano?
Subvencijo si dijaki in študenti uredijo na prodajnih mestih ŠOUP-a. Informacije o prijavi, restavracijah in menijih so
objavljene na njihovi spletni strani http://www.soup.si.
Študentska rekreacija
ŠOUP in Univerzitetna športna zveza Primorske ponujata možnost udeležbe pri različnih športnih panogah kot
so: futsal, košarka, kajak, odbojka, badminton, namizni tenis, plavanje, aerobika in pilates. Vsako leto lahko
obiščeš in sodeluješ na Čisti desetki in Mokri desetki, in se preizkusiš v različnih športnih, ali pa malo manj športnih, a
družabnih disciplinah. Več: http://www.soup.si.
Zdravstvena oskrba za študente
Zdravstvene storitve pri drugih zdravnikih, ki niso izbrani zdravnik, lahko zavarovana oseba uveljavlja samo v primeru
nujnega stanja. V Zdravstvenem domu v Kopru so v Šolskem dispanzerju zaposlene 4 zdravnice. Več informacij prek
tel. št.: 05/664-7100 (centrala).
Knjižnice in čitalnice
Študijsko gradivo v knjižni ali digitalni obliki je na izposojo v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper, Mestni čitalnici
Koper ter v knjižnicah članic UP FAMNIT, UP FHŠ, UP FM in UP PEF, UP FTŠ-TURISTICA, UP ZRS. Več:
http://www.upr.si/index.php?page=static&item=141
Gledališče Koper
Vpis abonmajev v Gledališču Koper poteka v mesecu septembru vse do 15. oktobra 2015. Cena študentskega
abonmaja, ki zajema 7 gledaliških predstav, znaša 40,00 EUR. Več informacij prek tel. št.: 05/663-4380 ali 05/6634388.
Institucije s študentskega področja
Klub študentov občine Koper, Kulturno-izobraževalno društvo PiNA, Študentska organizacija Univerze na
Primorskem, Univerzitetni inkubator Primorske, Karierni center Univerze na Primorskem.
Karierni center Univerze na Primorskem
Študentom ponuja brezplačno karierno svetovanje, organizira predstavitev podjetij, organizira obiske diplomantov v
bodoča delovna okolja, izvaja delavnice, seminarje, predavanja in druge oblike izobraževanja s področja učinkovitega
vstopa na trg dela, organizira okrogle mize in Alumni srečanja … V novem študijskem letu pa lahko vsak torek med 9.
In 15. uro obiščete Študentski podjetniški kotiček, ki je urejen v prostorih Kariernega centra UP. Več informacij:
http://www.kariernicenter.upr.si/index.php?page=news&item=5&id=1092.

Sodelujoči na dogodku:
»Pozdrav bruckam in brucem
Univerze na Primorskem«

ADRIATIC SLOVENICA D.D.
Mladost je norost, čez jarek skače, kjer je most, pravi slovenski pregovor. Zato ob snovanju rešitev vedno pomislimo
na vas, mlade. V Adriaticu Slovenici (AS) že 25 let razvijajo zavarovanja in storitve, ki zagotavljajo varnost v vseh
življenjskih obdobjih.
Zaupa jim preko 650 tisoč strank, saj svojo ponudbo prilagajajo potrebam sodobnih uporabnikov. Bili so prvi v
Sloveniji, ki so omogočili sklepanje zavarovanj preko mobilnega telefona, številna zavarovanja pa je mogoče skleniti
prek spleta. Njihova celovita zavarovalna zaščita obsega premoženjska, zdravstvena in življenjska zavarovanja. To
pomeni, da pri njih lahko zavarujete svoj avto, pa tudi svoje zdravje in življenje.
Ker se nepričakovanim dogodkom ne moremo popolnoma izogniti, so tudi letos poskrbeli za zanimivo in ugodno
ponudbo nezgodnega zavarovanja za otroke in mladino, ki je večletno. To pomeni, da ga sklenete enkrat za vselej,
višina premije pa ostaja vsa leta enaka. Že za nekaj več kot 6 evrov na leto si lahko zagotovite izplačilo v primeru
hudih poškodb, ki imajo za posledico invalidnost. V primeru zlomov, izpahov in opeklin pa prav tako zagotavlja
finančno nadomestilo. Nikar ne spreglejte zanimive ugodnosti, ki vam jo ob sklenitvi podarja Si.mobil - kar 40 evrov
popusta na mesečno naročnino ali telefon.
»Moja prva avto polica« pa bo prihranek prinesla vsem, ki vozite mamin, očetov ali stričev avtomobil. Več o prihrankih,
ugodnostih in naša celotna ponudba vam je na voljo na spletni strani www.as.si.
Začetek študija je pomembna življenjska prelomnica na poti v samostojnost in odraslost. AS vam želi obilo novih
znanstev in znanj, predvsem pa zanosa in energije pri študiju. Ob tem pa tudi odgovornost v svojih dejanjih.
Vabljeni v krog varnosti AS!
www.as.si | Adriatic Slovenica d.d., Ljubljanska cesta 3, 6000 Koper | T: 05/664-3100 | E: info@as.si

BANKA KOPER D.D.
Banka Koper je del ene največjih mednarodnih bančnih skupin, Intese Sanpaolo, ki posluje v več kot štiridesetih
državah po vsem svetu in kotira visoko na svetovni lestvici najvarnejših bank. Odlikuje jo trdno in stabilno poslovanje,
kar potrjujejo tudi ocene različnih uglednih mednarodnih ustanov.
V Banki Koper so se zavezali, da po svojih najboljših močeh podpirajo lokalne pobude povsod tam, kjer so prisotni.
Sem štejejo vse večje kraje po Sloveniji, kjer domujejo njihove poslovalnice, pa tudi manjše kraje in njihovo okolico,
kjer so prisotni. Številne izobraževalne, športne in kulturne pobude, v katerih sodelujejo, soustvarjajo bogat
vsakodnevni utrip teh krajev. Še zlasti radi pa podpirajo razvojno naravnane projekte posameznikov in organizacij.
www.banka-koper.si | Banka Koper, d.d., Pristaniška ulica 15, 6000 Koper | T: 05/666-1000 | E: info@banka-koper.si

NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.
NLB Ljubljanska banka d. d. je največja slovenska bančno-finančna skupina in hkrati tudi največja bančno-finančna
skupina s sedežem v državah nekdanje Jugoslavije, ki je usmerjena izključno na te trge. Svojim strankam
vsakodnevno zagotavljamo kakovostne in uporabniku prijazne storitve. NLB Ljubljanska banka d.d. je družbeno
odgovorno podjetje, ki podpira pomembne družbene projekte v okolju. Z razvojem novih produktov in storitev si
nenehno prizadevajo za povečanje zadovoljstva vseh naših strank. Posebna pozornost je namenjena segmentu
mladih.
V NLB so za študente in dijake, ki niso v delovnem razmerju in so mlajši od 27 let, oblikovali konkurenčno ponudbo.
»NLB Študentski« vam omogoča preprosto in pregledno ravnanje z denarjem. Predvsem pa vam omogoča, da večino
bančnega poslovanja opravite varno in brez obiska poslovalnice preko spleta ali telefona. S kartico ŠTR lahko »klikate
v korak s časom«.
www.nlb.si | Pristaniška ulica 45, 6000 Koper | T: 05/610-30-50 | E: marica.bozic@nlb.si

OSREDNJA KNJIŽNICA
SREČKA VILHARJA KOPER
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper je osrednja območna knjižnica in deluje na območju Mestne občine Koper.
Celoten fond knjižnice obsega prek 300.000 enot gradiva ter obsežno zbirko elektronskih virov s področja prava,
medicine, splošnih ved, ki so še posebej v veliko pomoč dijakom in študentom pri študiju. Uporaba osebnih
računalnikov je za člane knjižnice brezplačna: za dostop do svetovnega spleta in drugih spletnih storitev, za pisanje
seminarskih nalog, diplomskih del in drugih dokumentov ter za dostop do kvalitetnih elektronskih podatkovnih zbirk.
Dokumente lahko v knjižnici tudi natisnete. V knjižnici je na voljo tudi brezžično omrežje, do katerega dostopate z
geslom Cobiss, za katerega zaprosite ob vpisu v knjižnico.
Obiščete lahko tudi katero od številnih prireditev, ki jih knjižnica prireja, spremljate pa jih lahko tudi na Facebook
strani. Prijazno vabljeni.
www.kp.sik.si/ | Osrednja knjižnica Srečka Vilharja, Trg Brolo 1, 6000 Koper | T: 05/663-2600 | E: nevenka.gropajc@kp.sik.si

Medijski pokrovitelj dogodka je
RADIO CAPRIS
Radio Capris je v skoraj 22 letih oddajanja postal pomemben del lokalnega okolja, tako v Obalnih občinah kot tudi
nekoliko širše. Slogan »tvoj radio« predstavlja temelj delovanja te radijske postaje – poslušalci so namreč »zvezde«
radia, ki tudi aktivno soustvarjajo program. Pozitivne, resnične zgodbe iz regije, lokalne informacije, objektivno
obveščanje in sproščena zabava so Caprisov prepoznavni znak.
Ta primorska radijska postaja, s sedežem v Kopru, je tako danes ena najbolj priljubljenih v Sloveniji in že dolga
leta najbolj poslušana na Obali, kjer ji lahko prisluhnete na naslednjih frekvencah: 91,7 mHz, 95,6 mHz, 107,9 mHz.
Več informacij: www.radiocapris.si ali prek tel. št.: 05/6680-802.
www.radiocapris.si | Radio Capris d.o.o., Ulica 15. maja 10/b, 6000 Koper | T: 05/6680-802 | E: redakcija@radiocapris.si

PiNA
Kulturno izobraževalno društvo PiNA je organizacija za družbeni razvoj, ki izvaja programe izobraževanja,
informiranja, usposabljanja, svetovanja, mentoriranja in ozaveščanja na področju mladih in aktivnega državljanstva,
kulture, človekovih pravic, trajnostnega razvoja in multimedije na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Preko
programa PiNA Terminal omogoča številne mednarodne mladinske izmenjave, usposabljanja in mednarodno
sodelovanje v okviru projektov učne mobilnosti in Evropsko prostovoljno službo (EVS).
Informacijska točka EU, Europe Direct Koper - Capodistria, ki v okviru PiNE deluje od januarja 2013, ponuja
brezplačne, splošne informacije in odgovore na vsa vprašanja, povezana z EU (zaposlovanje in izobraževanje v EU,
institucije in politike EU, možnosti financiranja …); brezplačna informativna gradiva o EU; organizacijo delavnic,
seminarjev in okroglih miz o aktualnih temah, ki zadevajo EU; organizacijo informativnih dni in interaktivnh delavnic na
šolah; organizacijo predstavitev raznih programov EU (Erasmus+, Obzorja 2020 itd.). Vabljeni vsak torek in četrtek, od
10.00 do 14.00, na Gregorčičevo 6 v Kopru (sedež PiNE).
www.pina.si | | facebook.com/kid.pina | youtube.com/user/MMCPina
facebook.com/EuropeDirectKoper | @ED_Koper | E: info@pina.si

|

europedirect.pina.si

|

europedirect@pina.si

|

AGENCIJA M-SERVIS
Agencija M servis, kadrovske storitve, d.o.o. je z vami že vrsto let s pestro ponudbo kadrovskih storitev. Prisotni so v
vseh večjih mestih, tako s poslovalnicami študentskega servisa kot tudi kadrovsko agencijo.
Storitve Agencije M servis: iskanje in selekcija kadra, posredovanje dela delavcev uporabniku, posredovanje
študentskega dela, pomoč pri zaposlitvi delavca, karierni in poslovni coaching, zunanja kadrovska služba – »HR
Outsourcing«, programi izobraževanja in usposabljanja.
Zakaj poslovati z Agencijo M servis: dolgoletna tradicija in izkušnje s področja posredovanja dela in zaposlitve,
strokovno podkovan in prijazen kader, ažurno sledijo spremembam zakonodaje, povezane z dijaškim in študentskim
delom, hitro posredovanje kandidatov za delo (dijake in študente o prostih delih obveščajo po SMS-u in elektronski
pošti), hitro nakazilo zaslužka članom v celotnem znesku vnaprej, poslujejo z navadnimi in stalnimi napotnicami, ki
veljajo celo šolsko leto oziroma do poteka statusa dijaka ali študenta. Vse storitve pa lahko naročniki in študentje
naročite in spremljate preko MOBILNE EPOSLOVALNICE.
Več o ponudbi in dogajanju na trgu dela vam bodo predstavili na stojnici.
.
www.mservis.si | Agencija M servis, PE Koper, Kidriceva ulica 1, 6000 Koper | T: 05/ 671- 3199 | E: karmen.juren@mservis.si

KARIERNI CENTER
UNIVERZE NA PRIMORSKEM
Karierni center Univerze na Primorskem nudi: brezplačno karierno svetovanje (svetovanje z namenom usklajevanja
študijskega procesa in doseganja kariernih ciljev; organizira predstavitve podjetij na fakultetah v obliki Kariernih dni,
kjer delodajalci predstavijo svoje dejavnosti, potrebe po kadrih in možnosti sodelovanja s študenti; organizira obiske
diplomantov v bodoča delovna okolja; izvaja delavnice, seminarje, predavanja in druge oblike izobraževanja s
področja učinkovitega vstopa na trg dela; organizira okrogle mize in druge dogodke s področja kariernega razvoja in
trga dela; prireja Alumni srečanja, idr.
Obiskovalci stojnice bodo lahko prejeli koristne informacije o brezplačnih aktivnostih, ki jih izvaja karierni center.
Prav tako se bodo lahko seznanili z možnostmi in različnimi oblikami sodelovanja, ki so že vzpostavljene med
delodajalci in univerzo, ter prejeli ažurne informacije o možnostih vključitve v projekte za različne ciljne skupine.
Lahko se bodo naročili na karierno svetovanje in vključili v brezplačne delavnice. Ob podpori svetovalke bodo na
sejmu lahko izpolnili karierno sidro in preverili, katero sidro je najbolj izrazito oz. ugotovili svojo usmerjenost.
Obiskovalci bodo prejeli tudi različno gradivo, ki se nanaša na študijske programe in kompetence diplomantov UP.
www.kariernicenter.upr.si | Karierni center Univerze na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper | T: 05/611-7633 |
E: Blanka.Palcic@upr.si

KLUB ŠTUDENTOV OBČINE KOPER
Klub študentov občine Koper je nepolitično in prostovoljno združenje posameznikov in posameznic, ki v okviru društva
zadovoljuje potrebe študentov in dijakov na območju Upravne enote Koper.
Cilji društva so izboljšanje socialnega položaja članov in članic, spodbujanje športnega in kulturnega udejstvovanja
članov in članic, skrb za njihovo izobraževanje, zagotavljanje pogojev za kvalitetno preživljanje prostega časa, skrb za
splošno obveščenost članov in članic društva in drugi cilji, katerih namen je nuditi kvalitetnejšo študijsko obdobje.
Hkrati društvo sofinancira dejavnosti na področju kulture, sociale, športa in izobraževanja, organizira javne prireditve
za člane in članice ter izdaja publikacije o pravicah študentov in študentk.
www.ksok.si | Klub študentov občine Koper (KŠOK), Cankarjeva 9a, 6000 Koper | T: 05/663-4220, 05/663-4223 | E: info@ksok.si

UIP UNIVERZITETNI RAZVOJNI CENTER
IN INKUBATOR PRIMORSKE d.o.o.
UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o. že več kot 10 let uspešno spodbuja in promovira
akademsko podjetniško podporno okolje, predvsem med mladimi, študenti, pedagoškimi delavci in pa raziskovalci.
Med številnimi podjetniškimi idejami izbira inovativne in tržno usmerjene ideje, ki jim zagotavlja celovito podporo za
razvoj in ustanovitev start-up podjetij z visoko dodano vrednostjo, poslovne prostore za poslovanje, podjetniška
svetovanja ter izobraževanja, mentorstvo za študente in pa mreženje s številnimi podjetniki ter akademsko sfero.
Študentom nudi tudi možnost opravljanja študijske prakse z namenom pridobivanja in poglobitve podjetniških ter
drugih poslovnih znanj oz. kompetenc. Delovanje UIP podpira Javna agencija Spirit Slovenija.
Prijazno vabljeni na številne dogodke in tekmovanja s področja podjetništva ter k spremljanju UIP na spletni strani ter
socialnih omrežjih (Facebook, Twitter in Linkedin).
www.uip.si | UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o., Osrednja inkubacijska pisarna Koper, Ferrarska 8,
6000 Koper | T: 05/611-7950 | E: info@uip.si
|

KMETIJSKA ZADRUGA
AGRARIA KOPER
KZ Agraria Koper je kmetijska zadruga splošnega tipa, ki že od leta 1947 združuje pridelovalce svežega sadja in
zelenjave iz štirih obalnih občin. Ugodne klimatske razmere omogočajo pridelavo skozi celo leto. Večji del pridelave
članov zadruge je na prostem, pridelujejo pa tudi v rastlinjakih, kjer rastejo predvsem paradižnik, kumare, bučke,
paprika in solata. KZ Agraria Koper pridelovalce povezuje, jim nudi podporo v skupnem nastopu na trgu in skrbi za
izobraževanje ter strokovno izpopolnjevanje s področja kmetijstva, vodenja kmetij, računovodstva idr.
Danes v KZ Agraria Koper izvajajo distribucijo svežega sadja in zelenjave po vsej Sloveniji. Razpolagajo s šestimi
hladilnimi komorami, imajo nov in opremljen vozni park ter urejen distribucijski sistem po HACCP standardih.
Sadje in zelenjava sta pridelana v Sloveniji in neoporečna. Oskrbujejo več kot 200 kupcev – javnih ustanov,
samostojnih podjetnikov, trgovskih verig, hotelov, restavracij, gostincev in drugih.
Ob porastu zanimanja za vrtičkarstvo in povpraševanja po zelenjavi iz Slovenske Istre so v zadrugi obnovili proizvodno
enoto Purissima. Nov center Purissima je namenjen vsem: vrtičkarjem, profesionalnim pridelovalcem in celo mladim,
študentom in dijakom, ki se kmetovanja šele učijo. Prav v sodelovanju s študenti Fakultete za matematiko,
naravoslovje in informacijske tehnologije UP je letos zaživel tudi Primorski vrtiček, kjer lahko študenti osvojeno znanje
preizkusijo tudi v praksi.
www.kz--agraria.si | Kmetijska zadruga Agraria Koper, Ulica 15. maja 17, 6000 Koper | T: 05/663-0700, 05/663-0738 | E:
info@kz-agraria.si

PIZZERIJA ATRIJ
V idiličnem starem delu Kopra vas v prijetnem ambientu pričakuje prijazno osebje pizzerije Atrij. Obnovljen v starem
istrskem stilu nudi domačnost in toplino, poleti pa prijetno ohladitev na terasi pod velikanskim drevesom. Kuharji vam
z ljubeznijo pripravijo pizze, domače njoke z različnimi omakami, klasične jedi a la carte, zelo okusne kalamare. Vsak
dan skuhajo dve vrsti juh in več različnih jedilnikov. Vedno imate na razpolago tudi zelenjavni menu in svežo zelenjavo
iz solatnega bara.
V Pizzeriji Atrij nudijo vsak dan od ponedeljka do petka od 10:00 do 20:00 in ob sobotah od 11:00 do 20:00 vsaj 6
vsakodnevno različnih študentskih kosil iz dnevne ponudbe; vsaj eno dnevno kosilo pa je primerno za vegetarijance.
Dnevne jedilnike si lahko ogledate na njihovi spletni strani: www.pizzerija-atrij.si.
www.pizzeria-atrij.si | Pizzerija Atrij d.o.o., Čevljarska ulica 8, 6000 Koper | T: 05/ 627- 2255, T: 051/310-406 | E:
pizza.atrij@siol.net

KONFUCIJEVA UČILNICA KOPER
UNIVERZE NA PRIMORSKEM
Novembra 2014 je na Univerzi na Primorskem v Kopru odprla vrata nova Konfucijeva učilnica, ki deluje pod okriljem
Konfucijevega inštituta Ljubljana. Konfucijeva učilnica Koper Univerze na Primorskem (KUK UP) je namenjena
odraslim vseh starostnih skupin, študentom, dijakom, učencem in predšolskim otrokom, da se pobliže spoznajo z
bogato kitajsko kulturo in jezikom.
KUK UP izvaja poljudna in strokovna predavanja ter tečaje kitajskega jezika na osnovnih in srednjih šolah, delavnice o
kitajskih pravljicah za vrtce, poletne in zimske šole kitajščine za otroke, tečaje kitajskega jezika in kulture za odrasle,
specializirane tečaje kitajščine za turistične delavce ter specializirane tečaje poslovne kitajščine. V poletnih, jesenskih
in zimskih šolah kitajskega jezika in kulture osnovnošolcem na zanimiv, igriv in ustvarjalen način predstavijo kitajski
jezik in kulturo ter vse to združijo s počitnicami, polnimi prijetnih doživetij in novih poznanstev. Poleg pestrih delavnic
(tečaji kitajske kuhinje, kaligrafije in slikanja, izdelovanje rezank, lampijonov, vozlov, predstavitev in izdelovanje mask
kitajske opere ipd.), KUK organizira tudi praznovanja tradicionalnih kitajskih praznikov, kot so praznik lampijonov,
praznik jesenske polne lune, novoletno praznovanje in regato z zmajevim čolnom.
Prisrčno vabljeni in dobrodošli! Huanying! 欢迎
www.kuk.upr.si I Konfucijeva učilnica Koper UP, Titov trg 4, 6000 Koper I T: 031/381-788, 05/611-7668 I E:
kuk_up@upr.si

GLEDALIŠČE KOPER
Gledališče Koper Teatro Capodistria, ki vsako leto pripravi najmanj pet premiernih uprizoritev in več kot polovico
predstav odigra na gostovanjih, si je v petnajstih letih obstoja v slovenskem kulturnem prostoru utrdilo sloves
gledališča, odprtega za različne avtorske pristope in režiserske poetike. Njegov repertoar sestavljajo uprizoritve
sodobnih in klasičnih besedil, predvsem komedij, ki jih zaznamujejo lokalna, mediteranska in dialektalna
obarvanost, pa tudi krstne uprizoritve slovenskih dramskih besedil, namenjenih najmlajšim gledalcem.
Vpis abonmajev v Gledališču Koper poteka v mesecu septembru pa vse do 15. oktobra 2015. Cena študentskega
abonmaja, ki zajema 7 gledaliških predstav, znaša 40,00 EUR.
www.gledalisce-koper.si I Gledališče Koper, Verdijeva ulica 3, 6000 Koper I T: 05/663-4380, 05/663-4388 I E:
info@gledalisce-koper.si

