
PROGRAM  
vsebin v predavalnici »UP« Univerze na Primorskem 

11. Informativa, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana 

 

Petek, 25. 1. 2019 
termin Kdo Kaj članica 

9.10-

9.55 

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  

10.00-

11.00 

Matevž Malej, 

predavatelj  

 

 
 

Delavnica: Manager svojega denarja in časa 

 

Opis: Večna uganka: kako učinkovito upravljati z denarjem in časom, da imamo 

obojega dovolj. Preizkusite! Ste za akcijo? Vživite se v vloge in testirajte različne 

strategije, kako ustvariti prihodek, odgovorno voditi stroške in upravljati s časom. 

Spoznajte osnove finančne pismenosti in ugotovite, kako učinkovito porabljate svoj čas.  

 

UP Fakulteta za 

management 

11.05- 

11.50 

Visokošolski učitelji 

in sodelavci ter 

študentje UP PEF 

 

 

Predavanje: Socialna pedagogika na Primorskem | S srcem, glavo in rokami 
 
Opis: Magistrski študijski program Socialna pedagogika je nov študijski program na 

Primorskem, ki se že tretje leto uspešno uveljavlja na Pedagoški fakulteti Univerze na 

Primorskem in njenem okolju. Slogan »S srcem, glavo in rokami« je izpeljan iz koncepta 

doživljajske pedagogike, katere moto je naslov tokratne delavnice. Visokošolske učitelje 

in sodelavce socialne pedagogike poleg akademskih dosežkov odlikuje večletno 

strokovno delo v različnih institucijah, kjer se ti kadri lahko zaposlujejo. Študij je 

naravnan tako znanstveno-raziskovalno kot strokovno-praktično, na programu gostuje 

tudi veliko profesorjev in študentov iz Nemčije, Finske, Avstrije, Srbije in Hrvaške. 

Študentje v sproščeni klimi in v okviru odnosno naravnanega študija dobijo temeljna 

znanja za delo na različnih strokovnih področjih; s pomočjo projektnega dela, 

sodelovanja na mednarodni poletni šoli, prostovoljstva in prakse pa pridobijo številne 

izkušnje, ki bodo predstavljene na tokratni delavnici.  

 

UP Pedagoška 

fakulteta 



11.55- 

12.55  

 

Izr. prof. dr. Klemen 

Širok  

 

 
 

Interaktivno predavanje: Kako poiskati sebi primerno službo 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 je 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 in 

UP Fakulteta za 

vede o zdravju 

13.00-

14.00  
Iztok Bončina 

 

 
 

Predavanje: Turizem med zvezdami 

 

Opis: Si želiš nekoč obiskati hotel na Luni, se udeležiti trekinga na Marsu ali le 

občudovati Rimsko cesto iz zemljine orbite? Nič nemogočega. Kakšne možnosti boš 

imel(a) v naslednjih desetletjih, lahko ugotoviš, če se udeležiš predavanja o vesoljskem 

turizmu. Predavatelj Iztok Bončina se sprašuje in odkriva prav takšna in podobna 

vprašanja. Predstavil bo verjetne, pa tudi nekoliko neverjetne oblike bodočega turizma v 

vesolju. Za začetek - le v našem Osončju! 

 

UP Fakulteta za 

turistične 

študije- 

Turistica 

14.05-

14.55 

Doc. dr. Ana 

Arzenšek 

 

 
 

 

Interaktivna delavnica: Priprave na razgovor pri delodajalcu 

 

Opis: Na interaktivnem predavanju bodo udeleženci izvedeli, kako se pripraviti na 

razgovor pri delodajalcu.  Katere tipične napake delajo kandidati za zaposlitev in na 

kakšen način si lahko z dobro pripravo na razgovor povečajo možnosti za zaposlitev?  

Na kaj je potrebno paziti na samem razgovoru za zaposlitev? Udeleženci bodo lahko 

preverili, kako bi se sami odzvali v kočljivih situacijah med intervjujem.  

 

UP Fakulteta za 

management in 

UP Fakulteta za 

matematiko, 

naravoslovje in 

informacijske 

tehnologije  

15.00-

16.00 

 

 

Ksenija Benedetti, 

nekdanja šefinja 

protokola v RS in 

visokošolska 

predavateljica 

 

 
 

Predavanje: Z nebesedno komunikacijo do uspešnega nastopa in pristopa 

 

Opis: Ksenija Benedetti, visokošolska predavateljica na študijskem programu 

Izobraževanje odraslih in razvoj kariere, ki ga izvaja Pedagoška fakulteta Univerze na 

Primorskem,  bo predstavila nebesedno komunikacijo, ki ima velik vpliv na uspeh, in 

sicer tako na študijskem, poslovnem kot osebnem področju. Obravnavana tema 

predstavlja nebesedno izražanje, govorico telesa, ki lahko poudari besedno komunikacijo 

ali pa izda njeno neresničnost. Ljudje namreč oddajamo veliko nebesednih znamenj, ne 

da bi se tega zavedali. Na primer - samo z obrvmi lahko pošljemo kar več kot 100 

znamenj!  

Takšna komunikacija učinkuje takoj in hitreje kot besedna ter je veliko močnejša. Dokler 

je skladna z besedno, je prepričljiva. Zato se jo splača pri sebi obrusiti, pri drugih pa 

naučiti razumeti. 

UP Pedagoška 

fakulteta 



16.05-

17.00 

 

 

Doc. dr. Ana Zwitter 

Vitez 

 

 
 

Predavanje: Jezikovna forenzika 

 

Opis: V zadnjih letih so se zgodile številne afere, povezane s  plagiatorstvom, 

anonimnimi grožnjami in žaljivim govorom na družbenih omrežjih. 

Kako odkrivamo avtorjeve sledi v besedilu? Kako zanesljivi so rezultati? Kakšne so 

odgovornosti raziskovalcev? 

Pogovarjali se bomo o metodah, potencialih in omejitvah raziskav, pri katerih je treba 

združiti metode s področja jezikoslovja, računalništva in kriminalističnih preiskav. 

 

UP Fakulteta za 

humanistične 

študije 

17.00- 

17.30 

Doc. dr. Dorjana 

Zerbo Šporin 

 

 

Predstavitev: Prvi slovenski univerzitetni program Fizioterapija 

 

Opis: Doc. dr. Dorjana Zerbo Šporin, predstojnica Katedre za kineziologijo in 

fizioterapijo na Fakulteti za vede o zdravju, ki za novo študijsko leto 2019/2020 

razpisuje prvi slovenski univerzitetni program Fizioterapija, bo predstavila možnosti za 

vpis, študij in kompetence, ki jih študentje lahko pridobijo po zaključeni diplomi.   

 

UP Fakulteta za 

vede o zdravju 

 

  



PROGRAM  
vsebin v predavalnici »UP« Univerze na Primorskem 

11. Informativa, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana 

 

Sobota, 26. 1. 2019 
termin Kdo Kaj članica 

10.00-

11.00 

Matic Jančič  

 

 

Interaktivna delavnica: Varstvo morskih želv v naših morjih 

 

Opis: V Sredozemskih vodah Evropske unije živi ena največjih svetovnih populacij 

glavate karete, morske želve, ki je kot prednostna vrsta uvrščena na seznam strogo 

zavarovanih vrst Direktive o habitatih EU.  

 

Njena glavna gnezdišča so v Grčiji in na Cipru, prehranjevalna območja pa se nahajajo v 

plitvih vodah Jadrana. Razvoj turizma na gnezdiščih, naključni ulov več kot 11 tisoč želv 

letno samo v Jadranskemu morju, onesnaževanje in degradacija habitatov ter klimatske 

spremembe so le nekatere izmed človeških aktivnosti, ki danes ogrožajo regionalne 

populacije morskih želv. 

 

Na predavanju bomo spoznali učinkovite načine varstva teh migratornih organizmov, 

pomembnih za ohranjanje zdravih morskih ekosistemov. Ti so možni samo s skupnim, 

koordiniranim pristopom vseh držav, ki si delijo ključne habitate morskih želv. VSebine 

so naši raziskovalci oblikovali v okviru projekta »Euroturtle - Collective actions for 

improving the conservation status of the EU sea turtle populations« (Evropska komisija, 

Program Life) 

 

UP Fakulteta za 

matematiko, 

naravoslovje in 

informacijske 

tehnologije 

11.05- 

12.05 

Dr. Klen Čopič 

Pucihar 

 

Predavanje: Ali bo moč misli nova oblika komunikacije s svetom? 

 

Opis: Živimo v času izredno hitrega razvoja. Vsakdo med nami je soočen z dejstvom, da 

bo za časa svojega življenja priča tehnološkemu preboju, ki bo pomembno vplival na 

prihodnost človeštva. Vsem tovrstnim odkritjem je skupno, da je nemogoče predvideti, 

kako bodo vplivala na gospodarstvo, družbo in posameznika. 

 

V sklopu predavanja bomo predstavili nastanek in poslanstvo laboratorija HICUP LAB, 

pregledali zgodovinski razvoj digitalnih tehnologij, ki so privedle do  preboja, in 

poizkušali sklepati o prihodnjih tovrstnih prebojih v kontekstu sodobnih načinov 

interakcije človek-računalnik. Podali se bomo v svet mobilnih tehnologij, virtualne in 

dopolnjene resničnosti, vseprisotnega računalništva, nato pa zaključili s pregledom 

možganskih vmesnikov, kjer moč misli omogoča komunikacijo s svetom. Morda prihaja 

čas, ko bodo govor, pisanja in kretnje prepoznani le kot arhaičen način komuniciranja, 

kot so hieroglifi na piramidah v Gizi. 

 

UP Fakulteta za 

matematiko, 

naravoslovje in 

informacijske 

tehnologije 

 



PROGRAM 

interaktivnih delavnic na razstavnem prostoru Univerze na Primorskem 

11. Informativa, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana 

 

Petek, 25. 1. 2019 

Kdaj Kdo Kaj Članica 

9.00-

16.00 

 

UP FAMNIT  

 

Delavnica: Vseprisotno računalništvo 

 

Opis: Predstavili bomo raznovrstno uporabo vseprisotnih računalniških sistemov, ki so 

namenjeni zabavi in spodbujanju ustvarjalnosti preko različnih prototipov kot so: 3D-

prerisovalnik, PanMap interaktivne panoramske karte, Bobri Voz interaktivni strip in 

Eholokacija. Obiskovalci bodo z upravljanjem nekaterih sistemov spoznali, kako le-ti 

spremenijo naša življenja. 

 

 

UP Fakulteta za 

matematiko, 

naravoslovje in 

informacijske 

tehnologije 

 

9.00-

11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UP PEF 

 

 

Delavnica: Otipaj pravljico v svetu teme 

 

Opis: Zbirka Bralatipke je sestavljena iz poznanih, najlepših slovenskih pravljic, ki so 

napisane v lahko berljivi obliki in opremljene s tipnimi slikanicami ter z Braillovo pisavo. 

Torej so namenjene predvsem osebam, ki težko berejo, in slepim ter slabovidnim. 

Udeleženci delavnice bodo lahko pokukali v svet teme in z zaprtimi očmi prebrali 

pravljico, ki so jo sestavili študentje magistrskega študijskega programa Inkluzivna 

pedagogika na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Napisali so jo pod 

mentorstvom doc. dr. Aksinje Kermauner, pisateljice in predsednice Društva slovenskih 

pisateljev. Na delavnici bodo prikazani tudi drugi didaktični pripomočki za učence s 

posebnimi potrebami, ki jih bodo obiskovalci lahko praktično preizkusili. 

 

UP Pedagoška 

fakulteta 

9.00-

11.00 

UP FAMNIT 

 

Delavnica: Čudoviti svet okoli nas 

 

Opis: Ali poznate rastline, ki uspevajo v našem sredozemskem okolju? Poznate njihov 

vonj? Ali veste, če so užitne? To so prva vprašanja, ki si jih moramo postaviti, če želimo 

ohraniti naravo in kmetovanje v našem prostoru. Na delavnici bomo spoznali 

najrazličnejše kulturne rastline in ugotavljali, kako jih lahko uporabimo in tudi 

varujemo. Oddelek za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT se ukvarja tudi s 

proučevanjem genetskih značilnosti sredozemskih kulturnih rastlin in trajnostno 

naravnanim kmetijstvom. 

 

 

UP Fakulteta za 

matematiko, 

naravoslovje in 

informacijske 

tehnologije 



9.00-

10.00 

 

 

 

 

 

 

10.05-

11.00 

UP FVZ 

 
 

 
 

Delavnica: Kako skrbimo za svoje zdravje (meritve krvnega tlaka in obsega pasu, 

kontrola higiene rok z UV svetlobo) 

 

Opis: Ali veste, da je povišan krvni tlak eden glavnih dejavnikov za nastanek srčno 

žilnega obolenja? Tudi povečan obseg trebuha nakazuje tveganje za različne bolezni. 

Dobra higiena rok pa je glavni ukrep pri preprečevanju širjenja nalezljivih obolenj.  

Ali jo izvajamo zadovoljivo? 

 

Delavnica: Testiranja v kineziologiji 

 

Opis: Testiranja v kineziologiji so pomembna za določanje telesne pripravljenosti 

vadečega in za spremljanje napredkov, ki se zgodijo s treningom.  

Predstavljamo dvoje testov: 

Test stiska pesti (Grip test)  

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

zgornjih okončin in zgornjega dela telesa.  

Funkcionalna ocena gibanja (FMS)  

S FMS metodo ocenjujejo učinkovitost gibalnega sistema, zlasti z ocenjevanjem 

stabilnosti in mobilnosti. 

UP Fakulteta 

za vede o 

zdravju 

11.05-

12.00 

 

 

 

 

 

12.05-

13.00 

UP FHŠ 

 
 

 

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. 

Delavnica: Oživljanje rimske vile  

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

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

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

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

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

preizkusili v določevanju namena ter načina uporabe predmetov, najdenih med 

izkopavanji. 

UP Fakulteta za 

humanistične 

študije 

11.05-

13.00 

 

 

 

 

 

UP FTŠ -Turistica 

 

Delavnica: Raba 360-stopinjskih posnetkov v turizmu 

 

Opis: Na interaktivni delavnici bo predstavljeno delo s tehnologijo 360°, ki jo 

uporabljamo na UP Fakulteti za turistične študije – Turistica in pri naših raziskovalnih 

projektih. Obiskovalci si bodo lahko v živo ogledali 360-stopinjske video posnetke prek 

računalnika in preizkusili očala za navidezno resničnost. 

 

 

UP Fakulteta 

za turistične 

študije - 

Turistica 

 

 

 

 



11.05-

13.00 

UP FM 

 

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 

13.05-

15.00 

UP FAMNIT 

 

Delavnica: Varstvo morskih želv v naših morjih 

Opis: Na delavnici bomo spoznali učinkovite načine varstva teh migratornih 

organizmov, pomembnih za ohranjanje zdravih morskih ekosistemov. Ti so možni samo 

s skupnim, koordiniranim pristopom vseh držav, ki si delijo ključne habitate morskih 

želv. 

UP Fakulteta za 

matematiko, 

naravoslovje in 

informacijske 

tehnologije 

 

 

13.05-

15.00 

UP PEF 

 

Igra: Igraj in izberi svojo karto 

 

Opis: Nisi še prepričan, če te zanima delo z majhnimi, velikimi otroki ali odraslimi 

osebami? Čas je, da odkriješ svojo karto. Na UP Pedagoški fakulteti v prihajajočem 

študijskem letu 2019/2020 na prvi stopnji ponujamo tri programe: visokošolski 

strokovni študijski program Predšolska vzgoja ter univerzitetna študijska programa 

Razredni pouk in Pedagogika. Pokukaj v pedagoški svet in izberi svoje področje. 

 

 

UP Pedagoška 

fakulteta  

13.05-

15.00 

UP FAMNIT 
 

 

Delavnica: Čudoviti svet okoli nas 

 

Opis: Ali poznate rastline, ki uspevajo v našem sredozemskem okolju? Poznate njihov 

vonj? Ali veste, če so užitne? To so prva vprašanja, ki si jih moramo postaviti, če želimo 

ohraniti naravo in kmetovanje v našem prostoru. Na delavnici bomo spoznali 

najrazličnejše kulturne rastline in ugotavljali, kako jih lahko uporabimo in tudi 

varujemo. Oddelek za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT se ukvarja tudi s 

proučevanjem genetskih značilnosti sredozemskih kulturnih rastlin in trajnostno 

naravnanim kmetijstvom. 

 

 

UP Fakulteta za 

matematiko, 

naravoslovje in 

informacijske 

tehnologije 

 

 

 

15.05- 

16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

UP FVZ 

 
 

Delavnica: Testiranja v kineziologiji 

 

Opis: Testiranja v kineziologiji so pomembna za določanje telesne pripravljenosti 

vadečega in za spremljanje napredkov, ki se zgodijo s treningom.  

Predstavljamo dvoje testov: 

Test stiska pesti (Grip test)  

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

zgornjih okončin in zgornjega dela telesa.  

Funkcionalna ocena gibanja (FMS)  

UP Fakulteta za 

vede o zdravju 



 

16.05- 

17.00 

 

S FMS metodo ocenjujejo učinkovitost gibalnega sistema, zlasti z ocenjevanjem 

stabilnosti in mobilnosti. S FMS metodo ocenjujejo učinkovitost gibalnega sistema, 

zlasti z ocenjevanjem stabilnosti in mobilnosti. 

 

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. 

 

15.05- 

16.00 

 

 

 

 

 

 

 

16.05- 

17.00 

UP FHŠ 

 
 

 

 

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. 

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 bomo pobliže 

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

preizkusili v določevanju namena ter načina uporabe predmetov, najdenih med 

izkopavanji. 

 

 

 

15.05-

17.00 

UP FTŠ - Turistica 

 

 

Delavnica: Raba 360-stopinjskih posnetkov v turizmu 

 

Opis: Na interaktivni delavnici bo predstavljeno delo s tehnologijo 360°, ki jo 

uporabljamo na Fakulteti za turistične študije – Turistica, Univerza na Primorskem, in 

pri naših raziskovalnih projektih. Obiskovalci si bodo lahko v živo ogledali 360-

stopinjske video posnetke prek računalnika in preizkusili očala za navidezno resničnost. 

 

 

 

 

UP Fakulteta 

za turistične 

študije - 

Turistica 

 

 

 



PROGRAM 
interaktivnih delavnic na razstavnem prostoru Univerze na Primorskem 

11. Informativa, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana 

 

 

Sobota, 26. 1. 2019 

 
Kdaj Kdo Kaj Članica 

9.00-

16.00 

 

UP FAMNIT  

 

Delavnica: Vseprisotno računalništvo 

 

Opis: Predstavili bomo raznovrstno uporabo vseprisotnih računalniških sistemov, ki so 

namenjeni zabavi in spodbujanju ustvarjalnosti preko različnih prototipov kot so: 3D-

prerisovalnik, PanMap interaktivne panoramske karte, Bobri Voz interaktivni strip in 

Eholokacija. Obiskovalci bodo z upravljanjem nekaterih sistemov spoznali, kako le-ti 

spremenijo naša življenja. 

 

UP Fakulteta za 

matematiko, 

naravoslovje in 

informacijske 

tehnologije 

 

9.00- 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.05- 

11.00 

UP FHŠ 

 

 
 

 

 

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. 

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. 

 

UP Fakulteta za 

humanistične 

študije 

9.00-

11.00 

UP FAMNIT 

 

Delavnica: Rubikova kocka  

 

Opis: 3 x 3 x 3 kocka + 6 barv = Rubikova kocka. Vsi jo poznamo, a je ne znamo vsi 

rešiti. Trenutni rekord v hitrostnem reševanju je le 4,69 sekund. Ali ste vedeli, da se da 

Rubikovo kocko vedno rešiti v največ 20-ih potezah? 

 

UP Fakulteta za 

matematiko, 

naravoslovje in 

informacijske 

tehnologije 



9.00-

11.00 

UP FTŠ - Turistica 

 

 

Delavnica: Raba 360-stopinjskih posnetkov v turizmu 

 

Opis: Na interaktivni delavnici bo predstavljeno delo s tehnologijo 360°, ki jo 

uporabljamo na Fakulteti za turistične študije – Turistica, Univerza na Primorskem, in pri 

naših raziskovalnih projektih. Obiskovalci si bodo lahko v živo ogledali 360-stopinjske 

video posnetke prek računalnika in preizkusili očala za navidezno resničnost. 

 

 

UP Fakulteta za 

turistične 

študije - 

Turistica 

11.05-

12.00 

 

 

 

 

 

 

 

12.05- 

13.00 

UP FVZ

 
 

 

Delavnica: Kako skrbimo za svoje zdravje (meritve krvnega tlaka in obsega pasu, 

kontrola higiene rok z UV svetlobo) 

 

Opis: Ali veste, da je povišan krvni tlak eden glavnih dejavnikov za nastanek srčno 

žilnega obolenja? Tudi povečan obseg trebuha nakazuje tveganje za različne bolezni. 

Dobra higiena rok pa je glavni ukrep pri preprečevanju širjenja nalezljivih obolenj. Ali jo 

izvajamo zadovoljivo? 

 

 

 

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- 

13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UP PEF

 

Delavnica: Otipaj pravljico v svetu teme 

 

Opis: Zbirka Bralatipke je sestavljena iz poznanih, najlepših slovenskih pravljic, ki so 

napisane v lahko berljivi obliki in opremljene s tipnimi slikanicami ter z Braillovo pisavo. 

Torej so namenjene predvsem osebam, ki težko berejo in slepim ter slabovidnim. 

Udeleženci delavnice bodo lahko pokukali v svet teme in z zaprtimi očmi prebrali 

pravljico, ki so jo sestavili študentje magistrskega študijskega programa Inkluzivna 

pedagogika na UP Pedagoški fakulteti. Napisali so jo pod mentorstvom doc. dr. Aksinje 

Kermauner, pisateljice in predsednice Društva slovenskih pisateljev. Na delavnici bodo 

prikazani tudi drugi didaktični pripomočki za učence s posebnimi potrebami, ki jih bodo 

obiskovalci lahko praktično preizkusili. 

UP Pedagoška 

fakulteta 

11.05-

12.00 

UP FVZ 

 

Delavnica: Kako skrbimo za svoje zdravje (meritve krvnega tlaka in obsega pasu, 

kontrola higiene rok z UV svetlobo) 

 

Opis: Ali veste, da je povišan krvni tlak eden glavnih dejavnikov za nastanek srčno 

žilnega obolenja? Tudi povečan obseg trebuha nakazuje tveganje za različne bolezni. 

Dobra higiena rok pa je glavni ukrep pri preprečevanju širjenja nalezljivih obolenj. Ali jo 

izvajamo zadovoljivo? 

 

 

UP Fakulteta za 

vede o zdravju 



12.05-

13.00 

 

Delavnica: Raba 360-stopinjskih posnetkov v turizmu 

 

Opis: Na interaktivni delavnici bo predstavljeno delo s tehnologijo 360°, ki jo 

uporabljamo na Fakulteti za turistične študije – Turistica, Univerza na Primorskem, in pri 

naših raziskovalnih projektih. Obiskovalci si bodo lahko v živo ogledali 360-stopinjske 

video posnetke prek računalnika in poskusili očala za navidezno resničnost. 

 

 

UP Fakulteta za 

turistične 

študije - 

Turistica 

13.05-

15.00 

UP PEF

 
 

Igra: Igraj in izberi svojo karto 

 

Opis: Nisi še prepričan, če te zanima delo z majhnimi, velikimi otroki ali odraslimi 

osebami? Čas je, da odkriješ svojo karto. Na Pedagoški fakulteti Univerze na 

Primorskem v prihajajočem študijskem letu 2019/2020 na prvi stopnji ponujamo tri 

programe: visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja ter univerzitetna 

študijska programa Razredni pouk in Pedagogika. Pokukaj v pedagoški svet in izberi 

svoje področje. 

UP Pedagoška 

fakulteta 

13.05-

15.00 

UP FAMNIT 

 

Delavnica: Rubikova kocka  

 

Opis: 3 x 3 x 3 kocka + 6 barv = Rubikova kocka. Vsi jo poznamo, a je ne znamo vsi 

rešiti. Trenutni rekord v hitrostnem reševanju je le 4,69 sekund. Ali ste vedeli, da se da 

Rubikovo kocko vedno rešiti v največ 20-ih potezah? 

UP Fakulteta za 

matematiko, 

naravoslovje in 

informacijske 

tehnologije 

13.05- 

14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.05- 

15.00 

 

 

 

 

 

 

UP FHŠ  

 

 

 

 

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 



15.05-

17.00 

UP FTŠ –Turistica

 

Delavnica: Raba 360-stopinjskih posnetkov v turizmu 

 

Opis: Na interaktivni delavnici bo predstavljeno delo s tehnologijo 360°, ki jo 

uporabljamo na Fakulteti za turistične študije – Turistica, Univerza na Primorskem, in pri 

naših raziskovalnih projektih. Obiskovalci si bodo lahko v živo ogledali 360-stopinjske 

video posnetke prek računalnika in preizkusili očala za navidezno resničnost. 

 

 

UP Fakulteta za 

turistične 

študije - 

Turistica 

15.05-

17.00 

UP FAMNIT

 

Delavnica: Varstvo morskih želv v naših morjih 

Opis: Na delavnici bomo spoznali učinkovite načine varstva teh migratornih 

organizmov, pomembnih za ohranjanje zdravih morskih ekosistemov. Ti so možni samo 

s skupnim, koordiniranim pristopom vseh držav, ki si delijo ključne habitate morskih 

želv. 

 

 

UP Fakulteta za 

matematiko, 

naravoslovje in 

informacijske 

tehnologije 

 
 
 

VLJUDNO VABLJENI!  
 

Podrobnosti o posameznih dogodkih so na voljo na spletnih straneh organizatorja,  
kjer bodo objavljene tudi morebitne spremembe programa. 

 
Za več informacij:  

 
Univerza na Primorskem / Universita` del Litorale / University of Primorska 

Titov trg 4, 6000 Koper 
tel.:     +386 (05) 611 75 43  

gsm:  +386 (040)  457 510 (Mirella Baruca) 
 


