
 
 

OBRAZEC ZA DVOMESEČNA POROČILA ZA OBDOBJE: MAJ – JUNIJ 2022 

 

 

Resor: Resor za socialo in zdravstvo 

 

Odgovorna oseba: Rok Medved 

 

 

Obrazložitev dela projektov in vsebine v preteklih dveh mescih: 

 

V mesecu maju smo se posvetili še pregledu vseh dogodkov, ki so bili prestavljeni ali 

pričakovani za izvedbo v tem mesecu. Posvetili smo se zgolj izvedbi tovrstnim dogodkom, 

medtem ko smo se mesca junija nekoliko »oddahnili«, saj je prišlo izpitno obdobje in obdobje 

kolokvijev ob koncu maja. 

 

Izvedeni dogodek v mesecu maju je bil »Sem ŠOU šetat« in v mesecu juniju »Konferenca 

projektnega vodenja P3 Express«. Oba dogodka sta bila uspešno obiskana. Predvsem smo se 

tudi odločili izvesti projektno vodenje tudi v drugem polletju in s tem povečati obisk. Prav 

tako smo želeli z dogodkom pridobiti uvid v to, v kolikor bi se študentke in študenti tudi 

udeležili dalj trajajočega dogodka, ki bi se osredotočal na projektno vodenje iz praktičnega 

kot tudi teoretskega vidika za različne panoge. 

 

Za konec lahko povemo, da je celotno študijsko leto bilo uspešno in ob tem moram poudariti, 

da je bilo veliko dobro obiskanih dogodkov, z veliko nepozabnih trenutkov in odlično ekipo 

s katero smo ustvarili proejkte, ki so bili, kot smo se na začetku mandata obvezali, popolnoma 

brezplačni za vse obiskajoče. 

 

Obrazložitev projektov: 

 

a) Imena projektov: 

1. Sem ŠOU šetat 

2. Konferenca projektnega vodenja P3 Express 

 

b) Število udeleženk in udeležencev: 



 
 

1. 15 

2. 30 

 

c) Trajanje projektov: 

1. 2 ure 

2. 2 ure 

 

d) Višina sredstev porabljenih za samo izvedbo projektov: 

• 500,00 € 

 

c) Vsebinska obrazložitev projektov: 

1. Sem ŠOU šetat 

Gre se za spodbujanje spontanega športa. Opis dogodka: »Če tudi tebi zdi, da premalo migaš, 

potem se nam pridruži to sredo, ko se bomo odpravili na Šmarno goro.« 

 

2. Konferenca projektnega vodenja P3 Express 

P3 Express in PMI Slovenija v sodelovanju z University Business Club Ljubljana in ŠOU v 

Ljubljani, organizirata kratko izobraževanje na temo projektnega vodenja, kjer bo Frank 

Turley (v angleškem jeziku) v prvi polovici dogodka predstavil metodologijo vodenja 

projektov P3 Ekspres, za njim pa bo Igor Mrzlikar (v slovenščini) predstavil projekt Ready 

for the Future. Projekt je po eni strani namenjen izobrazbi študentov o projektnem vodenju, 

hkrati pa deluje kot promocija P3 Ekspres-a in PMI-ja. 

 

Kraj in datum:                                                                                           Podpis avtorja:  

 

6. 7. 2022, Ljubljana                                                                       


