
Predavanja na 10. Informativi, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana 

Predavalnica »UP« Univerze na Primorskem 

Petek, 26. 1. 2018 
 

 

termin Kdo Kaj članica 

10.00-

10.30 

Matevž Malej, 

predavatelj 

 
 

Delavnica z LEGO kockami: »Jaz, študent« 

 

Opis: Odhod na študij je za večino dijakov velik korak. V delavnici bomo s pomočjo 

LEGO kock zgradili in poskusili ugotoviti, kaj bodočim študentom študij pomeni in kako 

se vidijo, ko ga zaključijo. 

 

Trajanje: 30 minut,  

Št. udeležencev: max. 20 

 

UP Fakulteta za 

management 

10.35-

11.20 

Ana Bogdan 

Zupančič, asist. 

Matej Vukovič, asist. 

Damjan Habe, 

predavatelj 

 

 
 

Predavanje: »Nova doživljajska pedagogika: S srcem, glavo in z rokami« 

  

Opis: Študenti in visokošolski sodelavci s študijskega programa Socialna pedagogika 

ustvarjajo v sproščeni klimi. Študij je naravnan na medsebojnih odnosih, v  okviru katerih 

raziskujejo tudi doživljajsko pedagogiko. Na 10. Informativi bodo predstavili svoje delo 

tako v okviru študija, projektov, prostovoljstva, prakse in poletnih šol ter doživljajsko 

pedagogiko, ki je novost v slovenskem prostoru. Udeleženci predstavitve in delavnice 

bodo spoznali socialno interaktivne in doživljajsko-emocionalne veščine ter nova 

doživetja, ki jih bodo popeljala v nove dimenzije.  

 

 

 

UP Pedagoška 

fakulteta 

11.25-

12.25  
Doc. dr. Klemen 

Širok 

 
 

Interaktivno predavanje: »Katera je za vas primerna služba prihodnosti?«  

 

Opis: Kakšna sploh je služba prihodnosti? Boste po končanem študiju znali odpreti 

prava vrata, da bo vaša služba res služba prihodnosti, vam pisana na kožo, in ne zgolj 

izhod v sili oziroma cona udobja. Na predavanju z zelo aktualno tematiko boste izvedeli, 

kakšne so službe prihodnosti, kje in kako sploh iskati prvo zaposlitev. Predvsem se 

morate zavedati, da je pri iskanju prve zaposlitve odločilno to, da poznate sami sebe. Z 

različnimi vajami boste identificirali svoje vrednote, interese, sposobnosti … in 

poskušali ugotoviti, katera služba prihodnosti bo prava za vas.  

 

UP Fakulteta za 

management 



12.30- 

13.15  

 

Urša Pečečnik in 

Petra Sadar, 

študentki UP PEF  

 

 
 

Ekskluzivno predavanje: »Tehnike uspešnega učenja« 
 
Opis: Učiti se začnemo od rojstva. Nenehno spoznavamo nove stvari, pridobivamo 

izkušnje in nadgrajujemo svoja znanja. Kako to početi uspešno in celostno delovati, 

boste izvedeli v predavalnici »UP« Univerze na Primorskem, kjer vam bosta študentki 

na zanimiv način predstavili tehnike uspešnega učenja.  

UP Pedagoška 

fakulteta 

13.20-

14.20  
Doc. dr. Benjamin 

Lesjak 

 

 
 

Interaktivno predavanje: »Odgovorni soustvarjalec spletnih vsebin, in ne ovca 

pohlepa družabnih omrežij«  

 

Opis:  
Na predavanju boste spoznali nekatere napotke, kako odgovorno uporabljati 

družabna omrežja sebi v prid, namesto, da se kot čreda ovac predajamo algoritmom 

ter posledično zavestno in nezavestno sledimo napotkom in željam družabnih omrežij, 

pri tem pa popolnoma pozabljamo na našo svobodno voljo. Pregledali bomo številna 

družabna omrežja (Facebook, Snapchat, Instagram, Messenger, Twitter, Tinder 

itd.) in obenem interaktivno preverili vaše poznavanje njihovega delovanja. 

 

UP Fakulteta za 

management 

14.20-

15.05 

Prof. dr. Vlasta 

Zabukovec 

 

 

Predavanje: Pozitivna psihologija 

 

Opis: Kaj je pozitivna psihologije? Je psihologija, ki poudarja veselje, zadovoljstvo, 

sproščenost, srečo. Je psihologija, ki išče potenciale posameznika in mu jih pomaga 

razvijati. Ohranjanje pozitivnih občutij, predvsem pa veselja za življenje, je stalen 

proces, odvisen od nas samih in nekaterih okoliščin, kot so socialno življenje, zdravje, 

izobrazba, vera, finančna sredstva in socialni status. Tudi to, kako gledamo na svojo 

preteklost, na trenutke izgube, prizadetosti in zavrnjenosti. Ali smo optimistični glede 

prihodnosti? In ali smo zadovoljni s sedanjostjo? Na ta vprašanja in še kakšno, 

bomo našli odgovore v delavnici pozitivne psihologije. 

 

UP Fakulteta za 

matematiko, 

naravoslovje in 

informacijske 

tehnologije 



15.10-

15.40 

 

 

Peter Kopič,  

Katedra za 

management v 

turizmu 

 
 

Delavnica: Raba virtualne resničnosti v turizmu (#tryityourself#VR#360#).  

 

Opis: Na delavnici bo predstavljeno delo s tehnologijo 360, ki jo uporabljajo na fakulteti 

pri vajah in širše, interdisciplinarno: 

- Snemanje in montažo 360-stopinjskih video posnetkov 

- Prikaz kamere za snemanje 360-stopinjskih video posnetkov v živo 

- Gledanje 360-stopinjskih video posnetkov preko očal za navidezno resničnost v živo 

 

Vedno bolj aktualno tehnologijo 360-stopinjskih posnetkov uporabljamo pri vajah v 

različne namene - od snemanja in montaže do raziskovanja in celo do mednarodnega 

sodelovanja in učenja z drugimi fakultetami po Evropi. 

UP Fakulteta za 

turistične 

študije - 

Turistice 

15.45-

16.45 

 

 

Jurij Marussig, 

asistent za področje 

specialne 

pedagogike  

 

 
 

Predstavitvena delavnica: »Fizika v temi - tipanje naravnih pojavov«  

 

Opis:  

Na predstavitvi študijskih programov Pedagogika in Inkluzivna pedagogika bodo 

udeleženci spoznali, kako zgleda svet teme. Poleg tega bodo ugotovili, da je fizika zabavna 

v temi ali delni temi. To bo pojasnila demonstracija učinkovito prilagojenih poskusov 

slepim in slabovidnim naravoslovnim radovednežem, pa tudi videčim, ki bodo spoznali, da 

je fizika lahko zanimiva in dostopna prav vsem. 

 

 

 

UP Pedagoška 

fakulteta 

 

 

 

  



Sobota, 27. 1. 2018 
 

 

termin Kdo Kaj članica 

11.00-

12.15 

Nataša Živkovič, 

standup komičarka in 

diplomantka UP PEF, s 

študentkami in študenti 

fakultet Univerze na 

Primorskem 

 

 

 

StandUP malo drugače        

 

Opis: Nataša Živkovič, slovenska standup komičarka, ki se je javnosti pred leti 

predstavila v humoristični oddaji TV POPER, zaključuje svoj študij na Pedagoški fakulteti 

Univerze na Primorskem. Na sproščen, zabaven način, bo Nataša povezovala pogovor s 

študenti/-tkami o študentskem življenju na Obali. Prigode, nezgode, pa tudi, kako jo 

včasih kak študent zagode … Kako uspešno študirati, kako se vključiti v obštudijske 

dejavnosti, kje poiskati sogovornike z bogatimi izkušnjami in kje sproščeno ter zabavno 

preživeti prosti čas. Ob vsem tem pa še sedem izjemno uporabnih nasvetov! 

 

Fakultete 

Univerze na 

Primorskem 

 

 

12.15-

13.00 

doc. dr. Matej Plevnik

 

Predavanje: »Gibanje za boljše pomnjenje« 

 

Opis: Strokovnjaki že dolgo ugotavljajo pomen gibanja za skladen razvoj posameznika. 

Novejše znanstvene raziskave pa potrjujejo, da ima redna telesna aktivnost in vadba še 

poseben doprinos k izboljševanju naših miselnih sposobnosti. Gibanje izboljša 

prekrvavitev možganov, izboljša izločanje nevrotransmiterjev, sinapse v možganih se 

hitreje obnavljajo. Gibanje ima tako pomemben doprinos k koncentraciji, pozornosti, 

zaznavanju, zaradi česar lažje premagujemo miselne izzive. 

 

 

 

 

UP Fakulteta za 

vede o zdravju  

13.00- 

14.00  

 

Urša Pečečnik in 

Petra Sadar, 

študentki UP PEF  

 

 
 

Ekskluzivno predavanje: »Tehnike uspešnega učenja« 
 
Opis: Učiti se začnemo od rojstva. Nenehno spoznavamo nove stvari, pridobivamo 

izkušnje in nadgrajujemo svoja znanja. Kako to početi uspešno in celostno delovati, 

boste izvedeli v predavalnici »UP« Univerze na Primorskem, kjer vam bosta študentki 

na zanimiv način predstavili tehnike uspešnega učenja.  

UP Pedagoška 

fakulteta 

 

 

  



Interaktivne delavnice na 10. Informativi, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana 

Razstavni prostor Univerze na Primorskem (hala A) 

Petek, 26. 1. 2018, in sobota, 27. 1. 2018 

 

Petek, 26. 1. 2018 

 
Kdaj Kdo Kaj Članica 

9.00-

11.00 

UP PEF

 

Delavnica: Poglejmo v svet naravoslovja  

 

Opis: Skozi delavnico in igro bomo predstavili, kaj delajo kemiki, fiziki in biologi ter s 

tem obiskovalcem približali področje naravoslovja: 

- živalski in rastlinski svet skozi stereolupo, 

- interaktivno določevalni ključ za morske organizme s pomočjo IPAD-a, 

- igra spomin: biodiverziteta Istre, listi dreves. 

UP Pedagoška 

fakulteta 

9.00-

11.00 

UP FAMNIT 

 

Igra: Spomin na les  

 

Opis: Igra Spomin na les je izdelana iz avtohtonega slovenskega lesa in vključuje 

pedagoški pristop k učenju naravoslovja: od vizualnih podob, preko otipa in dodatnega 

natisnjenega gradiva. Igro so izdelali študentje UP v sodelovanju z blagovno znamko 

LesnaVesna. 

UP Fakulteta za 

matematiko, 

naravoslovje in 

informacijske 

tehnologije 

11.05-

12.00 

Ester Benko, 

Dorjana Z. Šporin 

 

 
 

Delavnica: Preizkusite se v vlogi pacienta in opravite gibalno nalogo 

Igra vlog z uporabo simulatorja | Kako se počuti starostnik? | Meritve krvnega sladkorja 

in krvnega tlaka | Y-ravnotežni test | Test stiska pesti (Grip Test) 

 

 

Opis:  

- Si predstavljate s kakšnimi težavami se srečujejo starostniki? S kakšnim naporom se 

premikajo? Kako slabo lahko vidijo? Vas zanima, kako poteka rehabilitacija? Bi za 

trenutek postali starostnik?  

- Y-ravnotežni test je dinamični test, ki zahteva dobro živčno-mišično upravljanje ter 

hkrati tudi jakost in gibljivost.  Uporablja se za oceno telesne zmogljivosti, ugotavljanje 

funkcionalnih asimetrij in s tem tveganja za poškodbe.  

- Test stiska pesti (Grip test) 

S testom stiska pesti merimo silovitost stiska pesti leve in desne roke. Test izraža 

predikcijo moči zgornjih okončin in zgornjega dela telesa. 

UP Fakulteta za 

vede o zdravju 



12.05-

13.00 

Marjana Benigar 

Manias 

 

Delavnica: Vsebnost sladkorja v živilih  

 

Opis: Na različnih primerih živil si bodo obiskovalci lahko pogledali, kakšna je vsebnost 

sladkorja ter s pomočjo spletne aplikacije ovrednotili živilo s prehranskim semaforjem. 

UP Fakulteta za 

vede o zdravju 

11.05-

12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00-

13.00 

Mateja Ravnik in 

Andrej Preložnik 

 

 

Delavnica: Oživljanje rimske vile  

 

Opis: Fakulteta za humanistične študije upravlja tudi Arheološki park Simonov zaliv v 

Izoli. Predstavili vam bomo, kako lokacijo rimske obmorske vile raziskujemo, na kak 

način javnosti predstavljamo njene ostanke na kopnem in pod vodo ter kako pri tem 

sodelujejo naši študenti. Z ogledom replik rimskodobnih predmetov  se bomo pobliže 

spoznali z načinom življenja v rimski vili ter se z igro povezovanja predmeta z opisom 

preizkusili v določevanju namena ter načina uporabe predmetov, najdenih med 

izkopavanji. 

 

Delavnica: Scriptura romana - rimska pisava  

Opis: Pisava je bila eden od temeljev antične civilizacije. Rimljani so jo uporabljali za vse 

– od vodenja imperija do zapisovanja lirične poezije, zato ni presenetljivo, da njihove 

pisne sledove odkrivamo tudi pri nas. Skozi delavnico si bomo ogledali, kako, s čim in na 

kakšne materiale so pisali, lahko pa se boste tudi sami preizkusili v pisanju s kalamusom 

in si izdelali knjižno kazalko. 

UP Fakulteta za 

humanistične 

študije 

 

 

 

 

 

 

 

13.05-

15.00 

Peter Kopič  

 

Delavnica: Gozdni turizem  

 

Opis: Na delavnici bo predstavljen gozdni wellness s pomočjo očal, ki prikazujejo 

navidezno resničnost. 

UP Fakulteta za 

turistične 

študije - 

Turistica 

13.05-

15.00 

UP FAMNIT 

 

Igra: Spomin na les  

 

Opis: Igra Spomin na les je izdelana iz avtohtonega slovenskega lesa in vključuje 

pedagoški pristop k učenju naravoslovja: od vizualnih podob, preko otipa in dodatnega 

natisnjenega gradiva. Igro so izdelali študentje UP v sodelovanju z blagovno znamko 

LesnaVesna. 

UP Fakulteta za 

matematiko, 

naravoslovje in 

informacijske 

tehnologije 



15.05-

17.00 

UP PEF 

 

Delavnica: Poglejmo v svet naravoslovja  

 

Opis: Skozi delavnico in igro bomo predstavili, kaj delajo kemiki, fiziki in biologi ter s 

tem obiskovalcem približali področje naravoslovja: 

- živalski in rastlinski svet skozi stereolupo, 

- interaktivno določevalni ključ za morske organizme s pomočjo IPAD-a, 

- igra spomin: biodiverziteta Istre, listi dreves. 

UP Pedagoška 

fakulteta 

15.05-

17.00 

prof. dr. Doris 

Gomezelj Omerzel in 

doc. dr. Tina Bratkovič 

Kregar  

 
  

Delavnica: Podjetniški izziv  

 

Opis: Preizkusite se v skupinskem podjetniškem izzivu! Zmagovalna ekipa, ki se bo 

izkazala kot najbolj drzna in ustvarjalna, bo prejela simbolične nagrade.  

 

UP Fakulteta za 

management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Sobota, 27. 1. 2018 

 
Kdaj Kdo Kaj Članica 

9.00-

11.00 

Tjaša Hrovat, 

Matej Plevnik, 

 

 
 

Delavnica: Preizkusite se v vlogi pacienta in opravite gibalno nalogo 

Igra vlog z uporabo simulatorja | Kako se počuti starostnik? | Meritve krvnega sladkorja 

in krvnega tlaka | Y-ravnotežni test | Test stiska pesti (Grip Test) 

 

Opis:  

- Si predstavljate s kakšnimi težavami se srečujejo starostniki? S kakšnim naporom se 

premikajo? Kako slabo lahko vidijo? Vas zanima, kako poteka rehabilitacija? Bi za 

trenutek postali starostnik?  

- Y-ravnotežni test je dinamični test, ki zahteva dobro živčno-mišično upravljanje ter 

hkrati tudi jakost in gibljivost.  Uporablja se za oceno telesne zmogljivosti, ugotavljanje 

funkcionalnih asimetrij in s tem tveganja za poškodbe.  

- Test stiska pesti (Grip test) 

S testom stiska pesti merimo silovitost stiska pesti leve in desne roke. Test izraža 

predikcijo moči zgornjih okončin in zgornjega dela telesa. 

 

UP Fakulteta za 

vede o zdravju 

9.00-

11.00 

UP FAMNIT 

 

Delavnica: Rubikova kocka  

 

Opis: Ogledali si bomo, kako izgleda Rubikova kocka od znotraj, koliko možnih 

postavitev ima in kako zapleteno je njeno reševanje – med reševanjem v najkrajšem 

možnem času in med reševanjem s čim manj potezami je namreč velika razlika! Vas 

zanimajo morda preprosti načini reševanja kocke? Ogledali si jih bomo. Želite morda 

narediti kakšen lep vzorec na kocki? Pokazali bomo, kako. 

 

UP Fakulteta za 

matematiko, 

naravoslovje in 

informacijske 

tehnologije 

9.00-

11.00 

UP PEF 

 

Delavnica: Poglejmo v svet naravoslovja  

 

Opis: Skozi delavnico in igro bomo predstavili, kaj delajo kemiki, fiziki in biologi ter s 

tem obiskovalcem približali področje naravoslovja: 

- živalski in rastlinski svet skozi stereolupo, 

- interaktivno določevalni ključ za morske organizme s pomočjo IPAD-a, 

- igra spomin: biodiverziteta Istre, listi dreves. 

UP Pedagoška 

fakulteta 

11.05-

13.00 

Marjana Benigar 

Manias 

 

 
 

Delavnica: Vsebnost sladkorja v živilih  

 

Opis: Na različnih primerih živil si bodo obiskovalci lahko pogledali, kakšna je vsebnost 

sladkorja ter s pomočjo spletne aplikacije ovrednotili živilo s prehranskim semaforjem. 

 

UP Fakulteta za 

vede o zdravju 



11.05- 

12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00- 

13.00 

Mateja Ravnik in 

Andrej Preložnik 

  

 

Delavnica: Oživljanje rimske vile  

 

Opis: Fakulteta za humanistične študije upravlja tudi Arheološki park Simonov zaliv v 

Izoli. Predstavili vam bomo, kako lokacijo rimske obmorske vile raziskujemo, na kak 

način javnosti predstavljamo njene ostanke na kopnem in pod vodo ter kako pri tem 

sodelujejo naši študenti. Z ogledom replik rimskodobnih predmetov se bomo pobliže 

spoznali z načinom življenja v rimski vili ter se z igro povezovanja predmeta z opisom 

preizkusili v določevanju namena ter načina uporabe predmetov, najdenih med 

izkopavanji. 

 

Delavnica: Scriptura romana – pisava in pisanje Rimljanov 

 

Opis: Pisava je bila eden od temeljev antične civilizacije. Rimljani so jo uporabljali za vse 

– od vodenja imperija do zapisovanja lirične poezije, zato ni presenetljivo, da njihove 

pisne sledove odkrivamo tudi pri nas. Skozi delavnico si bomo ogledali, kako, s čim in na 

kakšne materiale so pisali, lahko pa se boste tudi sami preizkusili v pisanju s kalamusom 

in si izdelali knjižno kazalko. 

UP Fakulteta za 

humanistične 

študije 

13.00-

14.00 

UP PEF 

 

Delavnica: Poglejmo v svet naravoslovja  

 

Opis: Skozi delavnico in igro bomo predstavili, kaj delajo kemiki, fiziki in biologi ter s 

tem obiskovalcem približali področje naravoslovja: 

- živalski in rastlinski svet skozi stereolupo, 

- interaktivno določevalni ključ za morske organizme s pomočjo IPAD-a, 

- igra spomin: biodiverziteta Istre, listi dreves. 

 

UP Pedagoška 

fakulteta 

13.05-

14.00 

Tjaša Hrovat, 

Matej Plevnik 

 

 

Delavnica: Preizkusite se v vlogi pacienta in opravite gibalno nalogo 

Igra vlog z uporabo simulatorja | Kako se počuti starostnik? | Meritve krvnega sladkorja 

in krvnega tlaka | Y-ravnotežni test | Test stiska pesti (Grip Test) 

 

Opis:  

- Si predstavljate s kakšnimi težavami se srečujejo starostniki? S kakšnim naporom se 

premikajo? Kako slabo lahko vidijo? Vas zanima, kako poteka rehabilitacija? Bi za 

trenutek postali starostnik?  

- Y-ravnotežni test je dinamični test, ki zahteva dobro živčno-mišično upravljanje ter 

hkrati tudi jakost in gibljivost.  Uporablja se za oceno telesne zmogljivosti, ugotavljanje 

funkcionalnih asimetrij in s tem tveganja za poškodbe.  

- Test stiska pesti (Grip test) 

S testom stiska pesti merimo silovitost stiska pesti leve in desne roke. Test izraža 

predikcijo moči zgornjih okončin in zgornjega dela telesa. 

UP Fakulteta za 

vede o zdravju 



13.05-

15.00 

UP FAMNIT 

 

Delavnica: Rubikova kocka  

 

Opis: Ogledali si bomo, kako izgleda Rubikova kocka od znotraj, koliko možnih 

postavitev ima in kako zapleteno je njeno reševanje – med reševanjem v najkrajšem 

možnem času in med reševanjem s čim manj potezami je namreč velika razlika! Vas 

zanimajo morda preprosti načini reševanja kocke? Ogledali si jih bomo. Želite morda 

narediti kakšen lep vzorec na kocki? Pokazali bomo, kako. 

 

UP Fakulteta za 

matematiko, 

naravoslovje in 

informacijske 

tehnologije 

14.00- 

15.00 

 

 

 

 

 

 

 

15.00- 

16.00 

 

Mateja Ravnik in 

Andrej Preložnik  

 

 

Delavnica: Oživljanje rimske vile  

 

Opis: Fakulteta za humanistične študije upravlja tudi Arheološki park Simonov zaliv v 

Izoli. Predstavili vam bomo, kako lokacijo rimske obmorske vile raziskujemo, na kak 

način javnosti predstavljamo njene ostanke na kopnem in pod vodo ter kako pri tem 

sodelujejo naši študenti. Z ogledom replik rimskodobnih predmetov  se bomo pobliže 

spoznali z načinom življenja v rimski vili ter se z igro povezovanja predmeta z opisom 

preizkusili v določevanju namena ter načina uporabe predmetov, najdenih med 

izkopavanji. 

 

Delavnica: Scriptura romana – pisava in pisanje Rimljanov 

 

Opis: Pisava je bila eden od temeljev antične civilizacije. Rimljani so jo uporabljali za vse 

– od vodenja imperija do zapisovanja lirične poezije, zato ni presenetljivo, da njihove 

pisne sledove odkrivamo tudi pri nas. Skozi delavnico si bomo ogledali, kako, s čim in na 

kakšne materiale so pisali, lahko pa se boste tudi sami preizkusili v pisanju s kalamusom 

in si izdelali knjižno kazalko. 
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