
   
Koper, 4. november 2009 

 
 
 

V A B I L O 
 
 

Študentska organizacija Univerze na Primorskem (ŠOUP) je z novim projektom PreProstoVoljni v oktobru 
2009 pričela aktivno delovati tudi na področju prostovoljstva, saj želimo širiti idejo prostovoljstva kot 

aktivnega in dragocenega načina preživljanja prostega časa študentk in študentov.  
 
 

Že prvi študijski dan, 1. oktobra 2009 smo pristopili k iniciativi  »Koper za S.O.S.«, katere namen je zbrati 
denarna sredstva za nakup novega klicnega sistema za varovance Obalnega doma Upokojencev Koper z 

omejenimi možnostmi gibanja. 
 

V okviru tega projekta vas vabimo na dobrodelno košarkaško tekmo, na kateri se bodo pomerili študentje, 
profesorji in ostali zaposleni na Univerzi na Primorskem proti ekipi predstavnikov iz gospodarstva, ki bo v nedeljo, 

8. novembra 2009, ob 16. 00 uri  
v Osnovni šoli Antona Ukmarja Koper. 

 
 

V veliko veselje nam bo nedeljsko popoldne aktivno preživeti z vami ter hkrati z zbiranjem denarnih 
sredstev pomagati tistim, ki našo pomoč potrebujejo. 

 
 

 
Vljudno vabljeni! 

 
 
 
 
 
 
Nika Štravs,                                                                                                                                      Sebastjan Kokl, 
predsednica Študentske organizacije                                                                      direktor Študentske organizacije 
Univerze na Primorskem                                                                                                      Univerze na Primorskem 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Člani ekipe ŠOUP-a in Univerze na Primorskem RUGI TEAM: 
 
prof. Bojan Šturm – CŠUP (Center za šport UP) 
dr. Dragan Marušič – dekan FAMNIT 
mag. Robert Trunkl – FTŠ 
mag. Simon Kerma – asistent FHŠ, raziskovalec ZRS 
dr. Lenart Škof – profesor FHŠ, ZRS 
dr. Andraž Teršek – znanstveni sodelavec PINT 
dr. Luka Juri – asistent FHŠ  
dr. Andrej Brodnik – direktor UP PINT 
Tine Šukljan – asistent FAMNIT  
Boštjan Frelih – asistent FAMNIT 
Jure Pražnikar – asistent FAMNIT 
Milan Đorđevič – asistent FAMNIT 
Danijel Bandelj – FHŠ – ex predsednik ŠOUP-a in ŠOS-a 
Željko Urumović – FHŠ – predsednik študentskega zbora ŠOUP 
Matija Kosmač – TUR – študentski poslanec ŠOUP 
Rado Trifković – Sekretar za šport in študentsko rekreacijo ŠOUP 
Blaž Ćeklić – direktor Kariernega centra UP 
 
VODJA EKIPE: Leon Horvatič – direktor UP Študentski domovi 

 


