
 
 

OBRAZEC ZA DVOMESEČNA POROČILA ZA OBDOBJE: marec, april 
 
 
Resor: Resor za obštudijske dejavnosti 
 
Odgovorna oseba: Luka Kopinšek 
 
 
 
Obrazložitev dela v preteklih dveh mescih: 
 

V marcu in aprilu smo za študente pripravili veliko dogodkov iz različnih področij, katere 

pokriva Resor za obštudijske dejavnosti. V marcu smo pripravili naš najobsežnejši projekt 

Mesec kulture, v aprilu smo se odpravili v Beograd, pripravili pa smo tudi nekaj športnih 

aktivnosti in izobraževalnih predavanj. 

 
 
 
  



 
 

Obrazložitev projektov: 
 
a) Ime projekta: Mesec kulture 
 
b) Število udeležencev: 3000 
 
c) Trajanje projekta: 27 dni 
 
d) Vsebinska obrazložitev projekta:  
 

Mesec kulture je tudi tokrat že tradicionalno potekal v mesecu marcu in se zaključil 6.4. 
oziroma ob zaključku Salsa tečaja 27. 4.  
Letošnji mesec kulture smo pričel s priljubljeno slikarsko delavnico ArtyParty, vse skupaj 
nadaljevali z Vinsko cesto na Študentskem kampusu, 9. 7. pa smo začeli s Salsa tečajem, ki je 
potekal v osmih srečanjih. 
V prvem tednu smo prav tako pričeli z zelo priljubljenim Medfakultetnim impro prvenstvom, 
ki je tokrat potekal v obliki dveh polfinalnih večerov, 24. 3. pa smo zaključili z slovesnim 
finalom, kjer sta letos slavila študenta Pravne fakultete. 
Tudi letos smo se odločili  za pripravo Viski potovanja, kjer so študenti lahko spoznali veliko 
zanimivih stvari o zgodovini pridelave te pijače, prav tako pa smo za njih pripravili degustacijo.  
Ker nam je tudi zelo pomembna komunikacija med študenti smo pripravili poučno predavanje 
o Kulturi nastopanja. 
Eden izmed najbolj priljubljenih sklopov dogodkov je bil tudi letos tradicionalno Teden odprtih 
vrat galerij in muzejev, kjer smo skupaj z ljubljanskimi kulturnimi ustanovami omogočili 
brezplačen obisk, ki je bil po naših informacijah zelo dober. 
Skozi celoten mesec marec smo za študente pripravili tudi nekaj nagradnih iger, kjer so 
študenti prejeli brezplačne vstopnice za ogled različnih predstav. 
Za zaključek pa smo na Študentskem kampusu pripravili še Kulturni večer z Gašperjem 
Bergantom, kjer smo nabito polni dvorani omogočili brezplačen ogled predstave in jih na 
koncu presenetili z pogostitvijo.  

 
 
  



 
 

Obrazložitev projektov: 
 
a) Ime projekta: Vseštudentsko prvenstvo v hitropoteznem šahu 
 
b) Število udeležencev: 50 
 
c) Trajanje projekta: 1 dan 
 
d) Vsebinska obrazložitev projekta:  
 

3. marca smo na Študentskem kampusu pripravili priljubljen šahovski turnir, na katerem se 
je tokrat 50 tekmovalcev pomerijo za privlačne nagrade in medalje iz naše strani. Poskrbeli 
smo tudi za hrano in prigrizke. 

 
 
Obrazložitev projektov: 
 
a) Ime projekta: Beograd s ŠOU 
 
b) Število udeležencev: 50 
 
c) Trajanje projekta: 2 dni 
 
d) Vsebinska obrazložitev projekta:  
 

V okviru naših ekskurzij smo v začetku aprila pripravili Vseštudentski izlet v Beograd, kamor 
smo se odpravili 2. aprila in se v Ljubljano vrnili naslednji dan. Študentom smo tako 
omogočili prevoz z turističnim avtobusom, nočitev v hotelu s tremi zvezdicami + zajtrk, 
spremstvo slovenskega vodnika ves čas potovanja, večerno zabavo in animacijo med 
vodenjem. Tako so si študenti v dveh dneh lahko ogledali vse znamenitosti srbske 
prestolnice.  
 

 
 
 
 



 
 

Obrazložitev projektov: 
 
a) Ime projekta: Izobraževalna predavanja 
 
b) Število udeležencev: 300 
 
c) Trajanje projekta: 3 dni 
 
d) Vsebinska obrazložitev projekta:  
 

V okviru izobraževalnih delavnic smo v mesecu aprilu v sodelovanju s ŠOVZji pripravili tudi 
tri poučne izobraževalne delavnice. To so bile Predstavitev sistema za avtomatsko citiranje, 
Poglobljen vpogled v oddelke CERNa ter Osnove Excela. Tukaj smo sodelovali predvsem v 
promocijskem smislu na socialnih omrežjih in podpori pri samih predavanjih. 

 
 
 
 
a) Ime projekta: Razdrobljeno potovanje 
 
b) Število udeležencev: 10 
 
c) Trajanje projekta: 1 dan 
 
d) Vsebinska obrazložitev projekta:  
 

V sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije smo pripravili tudi zanimivo 
interaktivno delavnico, kjer so študenti skupaj z znano grško umetnico lahko ustvarjali svojo 
zgodbo glede na razstavljene predmete v Muzeju novejše zgodovine in s pomočjo aplikacije 
pripravili tudi svoj zvočni izdelek.  

 
 
 
 
 
 



 
 

a) Ime projekta: Vseštudentsko prvenstvo v hitropoteznem šahu 
 
b) Število udeležencev: 50 
 
c) Trajanje projekta: 1 dan 
 
d) Vsebinska obrazložitev projekta:  
 

Podobno kot v začetku meseca marca smo tudi 21. aprila pripravili Vseštudentski turnir v 
hitropoteznem šahu. Tudi tokrat je bila udeležba na turnirju zelo velika, kar je dodaten 
pokazatelj nad priljubljenostjo te igre med mladimi. Turnir je potekal v sedmih krogi po 
sistemu igralnem sistemu swiss tournament 3+2. 

 
 
 
 
Kraj in datum:                                                                                                        Podpis avtorja:  

Ljubljana, 13. 7. 2022  
                                                                                                                


