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1 PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE 
 
Javni zavod za izobraževanje odraslih Ljudsko univerzo Kočevje, je ustanovila občina Kočevje 

(Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudske univerze Kočevje, UL  RS štev. 67/2001, z dne 

10.8.2001), z namenom izvajanja javnega nacionalnega in lokalnega – občinskega programa 

izobraževanja odraslih. Dejavnost zavoda, ki je financirana iz javnih sredstev, šteje kot javna 

služba, katere izvajanje je v javnem interesu. 

Dejavnost, ki nima javnega vira financiranja, je tržna poslovna dejavnost, ki jo zavod izvaja 

glede na kadrovske in prostorske možnosti in glede na potrebe prebivalcev Občine Kočevje 

in regije. Te dejavnosti dopolnjujejo in prispevajo k boljšemu izkoriščanju zmogljivosti zavoda 

ter zvišujejo izobrazbeno strukturo prebivalstva v občini in regiji.  

Ljudsko univerzo Kočevje (v nadaljevanju LU Kočevje) odlikuje več kot petdesetletna 

tradicija, ki kaže na stalnost in trdno vpetost v okolje, na drugi strani pa prilagodljivost na 

nove izzive. LU Kočevje je prerasla v andragoško središče z raznovrstno programsko ponudbo 

in razvojno dejavnostjo. Vse večji obseg dejavnosti v zadnjih štirih letih predstavlja projektno 

delo in s tem članstvo v lokalnih, regijskih in mednarodnih projektnih partnerstvih. 

Z našo ponudbo zagotavljamo odraslim možnosti za pridobitev različnih stopenj izobrazbe 

(od osnovne šole za odrasle do srednjega strokovnega programa- poklicni tečaj), podporo in 

pomoč pri učenju (središče za samostojno učenje, učna pomoč) in različna znanja za prosti 

čas in boljšo kvaliteto življenja, še posebej za pripadnike t.i. ranljivih skupin prebivalstva, kot 

so pripadniki etničnih manjšin - Romi, osebe s posebnimi potrebami, brezposelni. Z različnimi 

projekti, kot so Točke VŽU, neformalno izobraževanje odraslih, izvajanje projekta v okviru 

pristopa Leader, spodbujamo vseživljenjsko učenje v kočevski regiji. 

Za izvajanje programov formalnega in neformalnega izobraževanja, razvoj lastnih 

programov, umeščanje novih oblik in možnosti izobraževanja in vseživljenjskega učenja, 

projektno delo ter podporne dejavnosti v izobraževanju in učenju odraslih, skrbi ekipa stalno 

zaposlenih strokovnih in administrativno – tehničnih delavk, zaposlene sodelavke na 

projektih  in številni zunanji sodelavci, andragoški sodelavci.   

 

Koncept razvoja organizacije in dejavnosti zavoda se nenehno dinamično razvija in dograjuje. 

Odprta programska shema, stalno strokovno spopolnjevanje vseh zaposlenih kot tudi 
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zunanjih sodelavcev, aktivno strokovno sodelovanje pri razvoju dejavnosti izobraževanja 

odraslih v Sloveniji ustvarjajo pogoje za novo strategijo zavoda.  

VIZIJA LU Kočevje je usmerjena: 

 v utrjevanje prepoznavnosti položaja naše ustanove za izobraževanje odraslih od 

Velikih Lašč do Osilnice in 

 v razvijanje kvalitetne in celovite ponudbe formalnih in neformalnih oblik 

izobraževanja za vse generacije na "našem" geografskem področju. 

POSLANSTVO našega zavoda, katerega ustanoviteljica je Občina Kočevje, je izobraževati 

odrasle in se pri tem povezovati in sodelovati z lokalno skupnostjo, s poslovnimi partnerji, s 

slovenskimi javnimi ustanovami ter se vključevati v mednarodne projekte, spodbujati razvoj 

človeških virov in z našo kvalitetno ponudbo prispevati k povišanju izobrazbene strukture 

prebivalstva. 

VREDNOTE zaposlenih v našem kolektivu so naslednje: 

 STROKOVNOST (usposobljenost predavateljev in profesionalen odnos do dela in ljudi) 

 SKUPINSKO DELO (spoštovanje dela posameznikov v skupini in skupinski uspeh) 

 FLEKSIBILNOST (hitro prilagajanje spremembam na trgu) 

 MEDSEBOJNI ODNOSI (medsebojno spoštovanje, razumevanje, odkriti odnosi med 

sodelavci) 

 POŠTENOST, PRAVIČNOST 

 

2 NAČRT AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ KAKOVOSTI V ŠOLSKEM LETU 
2015/2016 

 
V šolskem letu 2015/16 je LU Kočevje presojala in razvijala kakovost po modelu Ponudimo 

odraslim kakovostno izobraževanje. Za razvoj skrbimo na LU Kočevje vsi zaposleni, naši 

zunanji strokovni sodelavci in skupina za kakovost. Poudarek pri delu na področju razvoja 

kakovosti v šolskem letu 2015/2016 je bil na sistematičnem izboljšanju promocijskih 

aktivnosti organizacije, na izboljšanju delovne klime med zaposlenimi, na sistematični 

ureditvi arhiva glede na trajnost dokumentov in na uvajanju brezpapirnega poslovanja.  
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Načrt aktivnosti za razvoj kakovosti v šolskem letu 2015/2016 je sestavila komisija za kakovost 

v sestavi: 

1. Maja Rupnik – vodja skupine 
2. Sonja Hribar – članica  
3. Melita Oražem - članica 
4. Irena Robič - članica 
5. Jožica Pečnik - članica 
6. Sofija Šabič – članica 
 

Na sestanku skupine za kakovost 11.9.2015 je vodja skupine za kakovost izpostavila 

pomembnost ažuriranja pestrega izvajanja dejavnosti, ki jih je LU Kočevje izvajala v minulem 

šolskem letu in poudarila pomembnost nadaljevanja v podobnem tempu. Izpostavila je večjo 

vidnost projektnih aktivnosti, ki smo jih dosegli z večjo prisotnostjo v medijih in v javnosti. Še 

vedno obstaja prostor za izboljšanje obveščanja širše javnosti o izvedenih aktivnostih in 

povečati poudarek na promocijskih aktivnostih organizacije in posameznih programov. Zato 

je vodja skupine  izpostavila standard, ki bi ga bilo potrebno nadaljevati oz. nadgraditi v 

prihajajočem šolskem letu. Komisija se je z navedbo strinjala. Kljub temu, da je bila spletna 

stran prenovljena pred kratkim, se je izkazala za uporabniku neprijazno in nepregledno. 

Moderna in pregledna spletna stran je izhodišče dobre promocije, zato komisija predlaga, da 

se za šolsko leto 2015/2016 vključi naslednji standard kakovosti : 

 Sistematično izboljšanje promocijskih aktivnosti organizacije 2  

Članica skupine je predlagala, da se vodi evidenca promocijskih aktivnosti za posamezne 

programe, s čimer bi imeli boljši pregled nad dogajanji. Z boljšo promocijo bi bila LU Kočevje 

bolj prepoznavna, uporabniki pa bolj obveščeni o dejavnostih.  

 

Vodja skupine za kakovost je poudarila pomembnost izboljšanja delovne klime in 

vzdrževanja motivacije zaposlenih. Zaposleni v kolektivu imajo zelo različne delovne naloge 

in nemalokrat veliko razpršenost le teh. Čeprav delujemo v isti organizaciji, z enakimi 

vrednotami in cilji, velikokrat ne poznamo delo sodelavca, ki dela v neposredni bližini. 

Posledično je velikokrat zmanjšana motiviranost za delo in organizacijo dela. V minulem 

šolskem letu smo izvedli evalvacijo ugotavljanja delovne klime med zaposlenimi in na podlagi 

rezultatov bomo izvajali potrebne ukrepe za izboljšanje delovne klime in vzdrževanje 

motivacije.  
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 Komisija tako v akcijski načrt za šolsko leto 2015/2016 vključi naslednji standard kakovosti :  

 Sistematično izvajanje ukrepov za izboljšanje delovne klime med zaposlenimi na LU 

Kočevje z namenom boljše organiziranosti in motiviranosti pri delu.  

 

Vodja skupine za kakovost je izpostavila tudi problem ureditve področja arhiviranja in 

postopno uvedbo brezpapirnega poslovanja. Zaradi zakonodaje je nujna ureditev arhiva 

glede na trajnost dokumentov in je potrebno postopno uvajanje brezpapirnega oz. 

elektronskega poslovanja. Na osnovi brezpapirnega poslovanja bo potek aktivnosti na 

zavodu hitrejši in preglednejši. Vodja skupine predlaga, da se standard kakovosti 

sistematična ureditev arhiva glede na trajnost dokumentov in standard uvajanje 

brezpapirnega poslovanja vključita v načrt. Brezpapirno poslovanje je zakonsko pogojeno v 

letu 2015 in dalje, sistematičen pristop k brezpapirnem poslovanju in z njim povezanimi 

postopki je nujen. Komisija v akcijski načrt za kakovost v 2015/2016 vključi naslednja 

standarda :  

 Sistematična ureditev arhiva v organizaciji.  

 Uvedeno brezpapirno poslovanje.  

 

 

3 STANDARD KAKOVOSTI 1: SISTEMATIČNO IZBOLJŠANJE 
PROMOCIJSKIH DEJAVNOSTI ORGANIZACIJE 2 

 
Ker je vedno možno izboljšati obveščanje širše javnosti o izvedenih aktivnostih in povečati 

poudarek na promocijskih aktivnostih organizacije in posameznih programov, smo se 

odločili, da v akcijski načrt 2015/16 vključimo standard Sistematično izboljšanje promocijskih 

dejavnosti organizacije 2. Ugotovili smo, da pomanjkljivo obveščamo širšo javnost o 

izvedenih aktivnostih in dajemo premajhen poudarek na promocijskih aktivnostih 

organizacije. Zelo pomembna je ažurnost objav minulih in prihajajočih dogodkov, s čimer 

povečamo vidnost projektnih aktivnosti.  

 
V skladu z akcijskim načrtom, so potekale naslednje dejavnosti:  
 

1. V obdobju med oktobrom 2015 in avgustom 2016 so strokovni sodelavci vodili 

evidence promocijskih aktivnosti za posamezne programe. Strokovni sodelavci so 
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v sodelovanju z vodjo kakovosti vodili evidenco izvedenih promocijskih aktivnosti 

v skupni tabeli glede na projekte.  

2. Pripravil se je načrt objave prispevkov v lokalnih, nacionalnih in spletnih medijih in 

na podlagi načrta so strokovni sodelavci v skupini tabeli promocijskih aktivnosti 

vodili izvedene aktivnosti.   

3. Strokovni sodelavci so na podlagi pripravljenega načrta skrbeli za redno objavo 

prispevkov v različnih medijih (lokalni ali nacionalni mediji, lokalni ali nacionalni 

radii, lokalni TV, prispevki na spletni strani LU Kočevje, objave na FB profilu LU 

Kočevje, e-Novičke ACS, e-Novičke ZLUS, spletne strani projektov in različni 

spletni portali). 

Velik poudarek je bil na ažurnem obveščanju o dogodkih na spletni strani in FB 

profilu LU Kočevje ter na spletnih straneh posamičnih projektov. Strokovni 

sodelavci so skrbeli za redne tedenske ali mesečne objave aktualnih dogodkov, 

predvsem tistih, ki so zanimivi za širšo javnost. Kljub temu, da je bila spletna stran 

LU Kočevje prenovljena pred kratkim, se je izkazala za uporabniku neprijazno in 

nepregledno. Moderna in pregledna spletna stran je izhodišče dobre promocije, 

zato so nekateri strokovni sodelavci predlagali prenos vsebine na novo spletno 

stran. Tako je bila decembra 2015 na kolegiju sodelavcev predstavljena vizualno 

posodobljena nova zasnova spletne strani, z dodano pasico in gumbi za lažje 

premikanje po projektih.  10. januarja 2016 se je nato vsebina stare spletne strani 

prenesla na novo spletno stran LU Kočevje.  

4. Januarja 2015 smo sklenili pogodbo in dogovor o izvajanju rednih mesečnih oddaj 

na lokalnem radiu Radio Univox (Mediaplan) za koledarsko leto 2015 in januarja 

2016 za koledarsko leto 2016 in sicer za šolsko leto 2015/16 v naslednjih terminih: 

 9. september 2015 

 14. oktober 2015 

 11. november 2015 

 16. december 2015 

 13. januar 2016 

 10. februar 2016 

 9. marec 2016 
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 13. april 2016 

 11. maj 2016 

 8. junij 2016 

 

Za posamezni termin na radijski oddaji so se sodelavci razporedili glede na 

načrtovane aktivnosti.  

Septembra 2015 so se sodelavci razporedili za radijske oddaje v drugi polovici 

2015 in januarja 2016 so se strokovni sodelavci razporedili za radijske oddaje v 

prvi polovici leta 2016. 

5. Od septembra 2015 do marca 2016 je potekala priprava in izvedba kratkega 

promocijskega filma o delovanju LU Kočevje. Pred pričetkom snemanja se je 

določila vsebina dogodkov o izvajanju posameznih aktivnosti posameznih 

projektov s strani strokovnih delavcev. Direktorica je v sodelovanju s strokovnimi 

delavci pripravila okvirni scenarij.  

6. Snemanje posameznih dogodkov filma je potekalo od septembra do decembra 

2015. Se pa je snemanje glede na akcijski načrt zamaknilo še v prvo triado leta 

2016. Določeno posnetke je bilo treba narediti, ko je bil dan daljši, zato se je del 

snemanja odvil v marcu 2016. 

7. Montaža dogodkov, dodajanje glasbe v ozadju in dodajanje spremene besede je 

potekalo od aprila do junija 2016. 

8. Avgusta 2016 smo promocijski film umestili na našo spletno stran in ga delili na 

Youtube spletnem kanalu. Film smo delili na našem FB profilu, posredovali link na 

ogled filma našim udeležencem in zunanjim sodelavcem, ki jih imamo na mailing 

listi.  

9. Na strokovnem kolegiju 25. avgusta 2016 smo si ogledali nastali film. Vodja 

skupine za kakovost je predstavila rezultate minulega leta in na podlagi rezultatov 

predstavila priporočila za izboljšave za nadaljnje delo.  
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4 STANDARD KAKOVOSTI 2: SISTEMATIČNO IZVAJANJE UKREPOV ZA 
IZBOLJŠANJE DELOVNE KLIME MED ZAPOSLENIMI NA LU KOČEVJE 
Z NAMENOM BOLJŠE ORGANIZIRANOSTI IN MOTIVIRANOSTI PRI 
DELU 

 
Zaposleni v kolektivu imajo zelo različne delovne naloge in nemalokrat veliko razpršenost le 

teh. Čeprav delujemo v isti organizaciji, z enakimi vrednotami in cilji, velikokrat ne poznamo 

delo sodelavca, ki dela v neposredni bližini. Posledično je velikokrat zmanjšana motiviranost 

za delo in organizacijo dela. V minulem šolskem letu smo izvedli evalvacijo ugotavljanja 

delovne klime med zaposlenimi in na podlagi rezultatov bomo sistematično izvajali potrebne 

ukrepe za izboljšanje delovne klime in vzdrževanje motivacije.  

1. V akcijskem načrtu smo si zadali, da bo direktor skozi celotno šolsko leto 2015/16 

skrbel za kontinuiteto izvajanja strokovnih kolegijev zaposlenih z dnevnim redom in 

sicer v kolikor bo čas dopuščal, na vsake 14 dni. Glede na razpršenost delovnih nalog 

in s tem povezano nerazpoložljivost vseh zaposlenih za redne 14 dnevne kolegije, 

smo srečanje kolegijev izvedli najmanj enkrat mesečno (od septembra do decembra 

2015 smo imeli dva redna kolegija, od januarja do avgusta 2016 pa šest rednih 

kolegijev).  

2. Zaradi že omenjene težave skupnih rednih kolegijev zapisne v prvi točki, smo se tukaj 

za izmenjavo idej odločili v času naše redne dnevne do tedenske 5-minutne gibalne 

aktivnosti. Skozi sprostitveno dejavnost smo izmenjevali različne ideje in velikokrat 

tudi težave.  Povezali smo ustvarjalne ure z neformalnim druženjem z namenom 

hitrejšega pretoka informacij.  

3. Zelo pomembno povezovalno pot smo videli v organizaciji neformalnih druženj z 

namenom povezovanja in izboljšanja občutka pripadnosti kolektivu. V načrtu smo si 

zastavili, da bo direktor poskrbel za najmanj enkrat letno organizacijo neformalnega 

druženja zaposlenih. V šolskem letu 2015/16 smo se zato odločili za organizacijo več 

dogodkov, kjer smo se imeli sodelavci možnost povezati, si v neformalnem okolju 

deliti izkušnje in tako graditi vezi med nami.  

- Jeseni smo se od 9. do 11. oktobra 2015 odpravili na tridnevni izlet v Sarajevo, 

obiskali smo še Jajce, Travnik in Mostar. 
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- 14. decembra 2015 smo se zaposleni udeležili delavnice izdelave novoletnega 

aranžmaja. 

- 18. decembra 2015 smo se odpravili na prednovoletno druženje. Večer smo 

pričeli s skupno večerjo, nato smo se odpravili v Špas teater na ogled predstave in 

zaključili s sprehodom po centru Ljubljane. 

- 22. decembra 2015 nas je obiskal Božiček 

- 8. marca 2016 smo se zbrali na krajšem druženju, da počastimo dan žena. 

- 22. marec 2016 smo se udeležili kuharske delavnice. 

- 3. in 4. junija 2016 smo se udeležili dvodnevnega športnega piknika. 

- 2. aprila 2016 smo prisostvovali na vseslovenski čistilni akciji. 

- 15. julija 2016 pa smo šolsko leto zaključili z izletom v Križno jamo.  

Skozi celotno šolsko leto smo skrbeli za zdravje na delovnem mestu in smo se dnevno 

udeleževali »petke«. Tako smo poimenovali dnevnih pet minut za zdravje. Vsak dan je imel 

eden od zaposlenih nalogo, da pet minut pred enajsto zbere sodelavce in jih vodi skozi nekaj 

kratkih razteznih vaj ali vaj za moč. Za dva meseca vnaprej smo pripravili razpored, kateremu 

so zaposleni sledili. 

4. Pomembna aktivnost, ki smo si jo zastavili v načrtu, je bila natančno podajanje 

navodil za delo in določitev nosilca odgovornosti za posamezno aktivnost. Na rednih 

kolegijih smo določili natančno vlogo posameznika za opravljanje določene aktivnosti 

in smo sklep ustrezno zabeležili v zapisniku (kdo je odgovorna oseba in rok izvedbe). 

Za takšen način dela smo skrbeli skozi celotno šolsko leto.  

5. Kot zaključno aktivnost standarda smo predstavili rezultate na zadnjem kolegiju v 

šolskem letu. Vodja skupine za kakovost je predstavila izboljšave za nadaljnje delo. 

Osnutek izboljšav in ukrepov smo predstavili članom strokovnega kolegija in pred 

tem članom skupine za kakovost.  

 
 

5 STANDARD KAKOVOSTI 3: SISTEMATIČNA UREDITEV ARHIVA V 
ORGANIZACIJI  

 
Ker arhiv v organizaciji ni v celoti sistematično urejen v skladu s predpisi in potrebami 

poslovanja, smo v šolskem letu 2014/2015 v akcijski načrt vključili sistematično ureditev 
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arhiva v organizaciji. Ker se je izkazalo, da v tako kratkem času ni možno sistematično urediti 

arhiva, smo v šolsko leto 2015/16 prav tako vključili sistematično ureditev arhiva v 

organizaciji. Zaradi zakonodaje je nujna ureditev arhiva glede na trajnost dokumentov.  

 

V skladu s predpisi in potrebami poslovanja so potekale naslednje aktivnosti:  

1. Ureditev in popis dokumentarnega gradiva arhiva. Usposobljeni sodelavec, ki dela z 

dokumentarnim gradivom in udeleženec javnih del sta decembra 2015 popisala in 

uredila dokumentarno gradivo v arhivu. 

2. Usposobljeni sodelavec je decembra 2015 vzpostavil telefonski kontakt s pristojnim 

arhivom za pripravo navodil za odbiranje arhivskega gradiva in dokumentarnega 

gradiva. Dva predstavnika ZAL sta prišla na ogled arhiva in nam v skladu z enotnim 

klasifikacijskih načrtom podali napotke, katere uredbe in pravilnike moramo 

upoštevati pri ureditvi arhiva in popisu gradiva. Sledil je pregled uredb in pravilnikov s 

strani usposobljenega sodelavca.  

3. Sledila sta popis in sortiranje dokumentarnega gradiva v arhivu na podlagi navodil. 

Usposobljeni sodelavec, ki dela z dokumentarnim gradivom in udeleženec javnih del 

sta popisovala dokumentarno gradivo in ga sortirala po rokih hrambe.  

4. Glede na akcijski načrt naj bi sledilo izločanje dokumentacije s pretečenim rokom 

hrambe na podlagi navodil pristojnega zgodovinskega arhiva in uničenje 

dokumentarnega gradiva v skladu z zakonodajo. Zaradi prevelike obsega 

dokumentacije nismo uspeli del opraviti v načrtovanem obdobju, zato tudi na tej 

točki ni prišlo do realizacije načrtovanega.  

5. Do konca avgusta 2015 je potekala ureditev trajnega arhiva. Usposobljeni sodelavec, 

ki dela z dokumentarnim gradivom in udeleženec javnih del sta uredila 

dokumentarno gradivo v arhivu, kjer hranimo projektno dokumentacijo.  

 

6 STANDARD KAKOVOSTI 4: UVEDENO BREZPAPIRNO POSLOVANJE 
 

Ker nimamo pregledno urejenega brezpapirnega poslovanja in elektronskega arhiviranja 

dokumentacije, smo v akcijski načrt za šolsko leto 2015/16 vključili postopno uvedbo 

brezpapirnega poslovanja. Zaradi zakonodaje je nujna ureditev arhiva glede na trajnost 
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dokumentov in je potrebno postopno uvajanje brezpapirnega oz. elektronskega poslovanja. 

Na osnovi brezpapirnega poslovanja bo potek aktivnosti v organizaciji hitrejši in preglednejši. 

Brezpapirno poslovanje je zakonsko pogojeno v letu 2015 in dalje, sistematičen pristop k 

brezpapirnem poslovanju in z njim povezanimi postopki je nujen.  

Potek aktivnosti za določeni standard je potekal sledeče: 

1. Septembra 2015 smo vzpostavili sistem razvrščanja zadev in dokumentov po 

klasifikacijskem načrtu ter dodelili zadeve in dokumente v reševanje. Vodja skupine 

za kakovost je sodeloval s strokovnimi sodelavkami pri vzpostavitvi sistema 

razvrščanja zadev in dokumentov po klasifikacijskem načrtu ter dodeljevanju zadev in 

dokumentov v reševanje.  

2. Decembra 2015 smo načrtovali pripravo notranjih pravil za zajem in e-hrambo. Ker 

smo ugotovili, da sami nimamo ustreznih znanj, smo se obrnili na ponudnike 

tovrstnih storitev. Po prejemu ponudb smo ugotovili, da predstavlja izdelava pravil 

prevelik finančni zalogaj. Zato smo na ZLUS podali predlog, da bi se pripravila vzorčna 

pravila za vse ljudske univerze. Do konca šol. leta 2015/16 ni bilo dokončne povratne 

informacije.  

3. Zaradi razlogov v prejšnji točki glede na načrt januarja 2016 nismo predstavili 

notranja pravila.  

4. Marca 2016 smo predstavili razvrščanje dokumentov in urejanje dokumentov po 

klasifikacijskem načrtu. Odgovorna oseba za delo z dokumentarnim gradivom in 

usposobljeni sodelavec sta strokovnim sodelavcem predstavila razvrščanje 

dokumentov po klasifikacijskem načrtu. 

5. Marca 2016 smo zbirali smo ponudbe za nakup programa tajniškega poslovanja za 

vodenje in evidentiranje dokumentacije. Zbirali smo ponudbe od ponudnikov, ki so 

vpisani v register in imajo akreditirano programsko in strojno opremo. Do nakupa do 

konca šolskega leta ni prišlo, ker so bile ponujene cene previsoke. Odločili smo se, da 

se z še nekaj Ljudskimi univerzami povežemo in skupaj pridobimo ponudbe za 

omenjen program. Avgusta 2016 smo se z ZIK Črnomelj in ponudnikom PIA d.o.o. 

dogovorili za skupno predstavitveno izobraževanje, ki bo jeseni 2016. 

6. Glede na zgoraj omenjene spremembe nismo uspeli izvesti strokovnega 

usposabljanja, saj do nakupa programa še ni prišlo.  
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Poročilo pripravila: Sonja Hribar 

Odgovorna oseba: Maja Rupnik 

 


