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PROGRAMSKI STEBRI 
 
Letni delovni načrt Mladinskega centra Nova Gorica obsega 3 programske stebre: 
 

1. PROGRAMSKI STEBER -  MLADINSKA KAVARNICA 
 Preživljanje prostega čas 
o Preventiva pred negativnimi vplivi »ulice«. 

 Svetovanje in zastopništvo: 
o pri zaključevanju šolskih programov; 
o iskanje zaposlitve; 
o Izpolnjevanje različnih obrazcev. 

 Pridobivanje osebnih-delovnih  kompetenc. 
 

2. PROGRAMSKI STEBER -  NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLANJE MLADIH ZA 
MLADINSKO DELO 

 Zaposlitveni klub MC »Moje delo in kariera« 
 Klub MC prostovoljcev 
 Tečaji (glasbeni inštrumenti, tuji jezik, metode hitrega učenja, šivanje, ličenje, fotografija, 

računalništvo) 
 Mladostniške delavnice (za osnovne in srednje šole): 

o Nasilje in mladi 
o Odraščanje  
o Spolnost in mladi 
o Ni vse za v en koš 

 Kolonije 
o Likovna 
o Glasbena 
o Arheološka 
o Modno oblikovanje in šivanje 
o Ličenje in nega obraza 

 Natečaji 
o Likovni 
o Plesni 
o Glasbeni 

 
3. PROGRAMSKI STEBER -  INTERESNE SKUPINE 
 Športna skupina 
 Likovna skupina 
 Gledališka skupina »MC-pajkci« 
 Glasbena skupina 
 Pedagoška skupina 
 Skupina »Malih hišnih popravil« 
 Okoljevarstvena skupina »MC-EKO-aktivisti« 
 Akademija aktivnega državljanstva 
 Skupina mednarodnih mladinskih dogodkov »YOUNG-GO«. 
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Programski stebri vključujejo 9 vsebinskih področij - smotrov, ki so usklajeni s smernicami 
Urada Republike Slovenije za mladino in obsegajo: 
 
 

1. Področje -  Klubski program – Mladinska kavarnica 
2. Področje -  Neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo 
3. Področje -  Prostovoljne mladinske aktivnosti 
4. Področje -  Socialna vključenost neorganizirane mladine 
5. Področje -  Aktivno državljanstvo, participacija in informiranje 
6. Področje -  Mednarodno mladinsko delo in medkulturno učenje mladih 
7. Področje - Inovativnost in kulturna ustvarjalnost 
8. Področje – Medgeneracijski dom Čepovan 
9. Področje – Organizacija javnih prireditev 

 
Področja se med seboj vsebinsko in finančno  povezujejo ter dopolnjujejo. 
  
 

1. PODROČJE -  Klubski program – Mladinska kavarnica 
 
Mladinska kavarnica deluje na osnovi dnevnega centra, ki je odprt od četrtka do sobote, od 13:30 
do 18:30. Dnevno zahaja v naš center med 20 in 30 mladih, starosti med 13 in 27 let. Cilj programa 
je, da mlade preko mladinske kavarnice pritegnemo in jih nato vključujemo v druge neformalne 
oblike izobraževanja in druženja, v mednarodne projekte, v medkulturne programe, programe 
aktivnega državljanstva, svetovanja in prostovoljnega dela. 
 
V okviru mladinske kavarnice v letu 2013 načrtujemo 50 dogodkov. Dogodki se razlikujejo po 
dolžini trajanja in številu udeležencev.  
 
V sklopu klubskega programa načrtujemo izvajati: 
 

TURNIRJE 
 
Turnir v družabnih igrah   (vsak mesec 1 turnir - SKUPAJ 10 DOGODKOV) 
Briškula  
Activity  
4 v vrsto  
Dama  
Turnir v PIKADU - KALČETU - MINI BILIARDU (vsak mesec 1 turnir - SKUPAJ 10 DOGODKOV 

 
KONCERTE 
 
V času počitnic bomo organizirali v našem centru manjše glasbene koncerte z lokalnimi, 
neuveljavljenimi glasbenimi skupinami  (rap, rock, metal) 
ZIMSKE POČITNICE (1 dogodek)  
PRVOMAJSKE POČITNICE (1 dogodek)  
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POLETNE POČITNICE (2 dogodka)  
JESENSKE POČITNICE (1 dogodek)  
ZIMSKE POČITNICE (1 dogodek)  
SKUPAJ 6 DOGODKOV 
 
  

OGLEDI NOGOMETNIH TEKEM 
Med mladimi obstaja veliko zanimanje za ogled tekem Lige prvakov.  
SKUPAJ DOGODKOV v letu 2013 -  6 DOGODKOV. 
V sklopu ogledov nogometnih tekem bomo sočasno pripravili tudi kulinarični večer, ki ga bo vodila 
ena od naših obiskovalk. 
 

IZLETI 
Program se imenuje "ZVEZDA MC-ja". V tem projektu morajo mladi sodelovati v 
različnih programih (tečaju računalništva, tečaj metod hitrega učenja, tečaj angleščine, vadbi teka, 
vadbi namiznega tenisa, prostovoljnemu delu). Za udeležbo v vsakem programu prejmejo določeno 
število točk. Najboljše 2x letno peljemo na nagradni izlet.   
SKUPAJ DOGODKOV v letu 2012 -  2 DOGODKA (izlet) in 20 DOGODKOV (tečaji in vadba) 
 

KLEPET V KAVARNICI 
Klepet v KAVARNICI je program s katerim bomo mlade pritegnili k pogovoru o različnih temah 
(šolanje, strpnost, droge, ljubezen, seks, nasilje, družina, itd.).  
 
SKUPAJ DOGODKOV v letu 2013 -  10 DOGODKOV 
  
   

2. PODROČJE – Dogodki neformalnega izobraževanja in usposabljanje mladih 
za mladinsko delo 
 
Neformalnega izobraževanja in usposabljanja mladih za mladinsko delo v Mladinskem centru Nova 
Gorica izvajamo v obliki, da mladi (dijaki, študentje, mladi samostojni podjetniki) vodijo delavnice, 
tečaje, projekte. S tem si pridobijo delovne in socialne izkušnje, gradijo pozitivno samopodobo in 
izkoristijo svoj prosti čas.  
Glavni projekt tega področja, je v Mladinskem centru Nova Gorica program »ZAPOSLITVENI KLUB 
MC-ja«. V ta program so vključeni vsi mladi, ki v našem centru vodijo tečaje, delavnice oz. različne 
projekte, kot tudi tisti, ki si želijo pridobiti zgolj teoretična znanja.  Vsebina programa: 

o z vsakim udeležencem v programu bomo sestavili karierni načrt  
o vsak udeleženec projekta bo 2 x letno pred enim zaposlenim in dvema drugima 

udeležencema v centru predstavil realizacijo svojega kariernega načrta, vsebino svojega dela 
v MC-ju in predstavitev svojega interesnega področja.  

o za vse udeležence našega programa bomo 4x letno (FEBRUAR - JUNIJ - SEPTEMBER - 
DECEMBER) organizirali USPOSABLJANJA NA PODROČJU MLADINSKEGA DELA:  

vodenje športnih iger, vodenje ustvarjalnih delavnic, vodenje delavnic hitrega učenja, vodenje 
socialnih iger, vodenje plesnih delavnic, delavnica pozitivne komunikacije, reševanje konfliktnih 
situacij, vodenje gledaliških delavnic.  

o za vse udeležence bomo 2x letno organizirali osnovni tečaj računovodstva.  
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o za vse udeležence programa bomo 2x letno organizirali tečaj pisanja prošnje za delo in tečaj 
priprave na razgovor za delo  

o za vse udeležence bomo 2x letno (MAJ - SEPTEMBER) organizirali izobraževanje s tematiko: 
KORAKI ODRAŠČANJA, ZLORABA DROG MED MLADIMI, JAVNO NASTOPANJE.  

o za vse udeležence bomo 2x letno organizirali izobraževanje na temo: PRIPRAVA, IZVEDBA in 
ANALIZA ANKETNE RAZISKOVALNE METODE  

o za vse udeležence bomo pred vsako mladinsko izmenjavo organizirali seminar na temo: 
SODELOVANJE V MLADINSKI IZMENJAVI    

  
PODROČJA DELA MLADI za MLADE V MLADINSKEM CENTRU NOVA GORICA: 
 
Večino tečajev in delavnic bodo vodili mladi (dijaki, študentje, mladi samostojni podjetniki) ob 
mentorstvu redno zaposlenih mladinskih delavcev. 
- brezplačni tečaj računalništva (osnovni, nadaljevalni, izpopolnjevalni)  
- brezplačni tečaj šivanja  
- brezplačni tečaj španščine, italijanščine, angleščine, nemščine, francoščine (med počitnicami)  
- brezplačni tečaj metod hitrega učenja  
- brezplačni tečaj slovenščine za tujce  
- tečaj glasbenih inštrumentov (klaviature, kitara, bobni)  
- tečaj ličenja  
- animacija rojstnih dnevov  
- brezplačno vodenje počitniškega varstva osnovnošolcev  
- izvajanje programa MLADOSTNIŠKE DELAVNICE (program je namenjen učencem osnovnih šol)  
- sodelovanje pri organizaciji javnih prireditev  
- sodelovanje pri organizaciji športnih turnirjev  
- sodelovanje pri organizaciji gledaliških predstav  
- sodelovanje pri izpeljavi mednarodnih mladinskih izmenjav  
- sodelovanje pri čezmejnem sodelovanju z italijanskim mladinskim centrom (Punto Giovani)  
- pomoč pri vzdrževanju Mladinskega centra in Hiše v Čepovanu (urejanje okolice, čiščenje)  
- likovna kolonija v času prvomajskih, poletnih in jesenskih počitnic  
- gledališka kolonija v času šolskih počitnic  
- kolonija modnega oblikovanja in šivanja v času šolskih počitnic  
- fotografska kolonija v času poletnih počitnic  
- arheološka kolonija v času poletnih in jesenskih počitnic  

3. PODROČJE – Dogodki prostovoljnih mladinskih aktivnosti 
 
Mladi bodo imeli v letu 2013 v Mladinskem centru Nova Gorica od ponedeljka do sobote ( od 13:30 
do 18:30) možnost: 

o do brezplačnega dostopa do interneta (4 računalniki),  
o izposoje  žog in golov za nogomet, košarko, tenis loparje , tenis žogice, gole in palice za hokej,  
o na varnem odložijo svoje šolske torbe in gredo v športni park igrati športne igre,  
o možnost uporabe električne /akustične  kitare, sintesizer-ja, bobnov,  
o možnost uporabiti material za likovno ustvarjanje (papir, akril, spreje, škarje, lepilo, itd)  
o možnost izposoje video kamere oz. fotoaparata (snemanje kratkih filmčkov)  
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4. PODROČJE – Dogodki za socialno vključenost neorganizirane mladine 
 
V letu 2013 bomo nadaljevali z bogatim programom socialne vključenosti neorganizirane mladine: 
 
GLEDALIŠKA SKUPINA 
 V našo gledališko skupino so vključeni  dijaki in dijakinje Tehničnega šolskega centra, gimnazije 
Nova Gorica in študenti Univerze na Primorskem. V letu 2013 načrtujemo izvedbo 4 gledaliških 
predstav. 
 
ŠPORTNA SKUPINA 
V športno skupino Mladinskega centra Nova Gorica so vključeni vsi mladi od 13 do 29 let, ki jih 
druži želja po športu: 

o v spomladanskem, poletnem in jesenskem času imamo 1x mesečno, ob torkih v večernih 
urah (19:00 - 21:00) v uporabi nogometno igrišče z reflektorji, 1x mesečno pa košarkarsko 
igrišče z reflektorji.  

o športna skupina MC-ja se bo udeležila tudi 2 smučarskih dni (Cerkno, Javornik)  
o športna skupina MC-ja bo pomagala pri organizaciji projekta »POSTANI KRALJ GORIŠKIH 

ŠPORTNIH IGRIŠČ«. Gre za serijo turnirjev v treh športnih igrah. Kot partner pri projektu se 
bo pridružil Mladinski center iz Stare Gorice – ITA (Punto Giovani) in zamejski Slovenci.  

o športna skupina MC-ja bo v poletnih mesecih igrala tenis, odbojko na mivki in hokej na 
rolerjih.  

o športna skupina MC-ja bo v poletnih mesecih organizirala v novogoriškem bazenu igranje 
mini vaterpola in skokov v vodo iz male prožne ponjave.  

 
GLASBENA SKUPINA 
vse tiste mlade, ki niso vključeni v glasbeno šolo in si želijo igrati inštrumente bomo v letu 2013 
pritegnili v našo glasbeno skupino. Imeli bodo možnost učenja igranja: KITARE, KLAVIATUR, 
HARMONIKE. 
SKUPINA TAJSKEGA BOKSA 
V Mladinskem centru Nova Gorica bomo tudi v letu 2013 nadaljevali z vadbo tajskega boksa. Vadba 
bo potekala vsak torek in četrtek med 19:00 in 21:00.   
 

5. PODROČJE – Dogodki  aktivnega državljanstva, informiranja, participacije in 
soudeležba mladine 
 
V letu 2013 bomo nadaljevali s promocijo aktivnega državljanstva in participacije mladih pri 
vsakodnevnih družbenih vprašanjih. Naš projekt smo poimenovali AKADEMIJA MLADIH ZA 
AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO. Cilj projekta je povezati mlade na Goriškem in jih spodbuditi k 
aktivni participaciji pri pomembnih družbenih vprašanjih v mestu. S tem programom želimo 
spodbujati razprave o trajnostnem razvoju demokratične in solidarne družbe. Mladinski center 
Nova Gorica bo pripravil vrsto dogodkov, osrednji pa bodo kulturno-umetniški večeri in javne 
razprave. Javne razprave bodo namenjene soočenju različnih stališč in vrednot. 
 
Tematska področja: 

 Zaposlovanje mladih na Goriškem 
 Mladi in trajnostni razvoj mesta ter podeželja 
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 Odnos fant – dekle 
 Prosti čas in mladi v času počitnic 
 Uresniči svojo idejo!!! 
 Življenje pri starših 

   
 
Informiranje za mlade bomo v  letu 2013 izvajali po šolah, na terenu po mestu in v našem centru. 
PROGRAM "NE, HVALA! RAJE IMAM ŽIVLJENJE KOT DROGO!" - je namenjen mladim med 12. in 
29. letom starosti. Naši prostovoljci, zunanji sodelavci (študentje) ter zaposleni bodo ob večini 
naših dejavnosti z letaki in plakati, ter kratki pogovori ozaveščali mlade o nevarnostih uporabe 
drog. Program se bo izvajal v času športnih in klubskih dogodkov, tečajev, delavnic in kolonij. V ta 
namen bomo izvajali tudi ankete v katerih bomo ugotavljali uporabo in ozaveščenost mladih o 
drogah. V povezavi s tem programom, bomo izvajali tudi program "ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG", v 
katerem bomo med mladimi spodbujali zdravo prehrano, športno rekreacijo in pozitivno 
razmišljanje. V letu 2013 načrtujemo 15 dogodkov opisanega programa.  
 
PROGRAM "ČE PIJEŠ NE VOZI! TAKSI STANE SAMO 5 EUR!" - Naši prostovoljci, zunanji sodelavci 
(študentje) ter zaposleni bodo ob petkih in sobotah na lokacijah pomembnejših zabav v mestu 
ozaveščali mlade o nevarnostih vožnje pod vplivom alkohola. V ta namen bomo izdelali letake in 
plakate, ter kviz vprašanja z manjšimi nagradami. V  ta namen bomo izvajali tudi ankete v katerih 
bomo ugotavljali ozaveščenost mladih o nevarnostih vožnje pod vplivom alkohola. V letu 2013 
načrtujemo 15 dogodkov opisanega programa. 
 
 
PROGRAM "PROSTOVOLJCI SO BISERI NAŠEGA MESTA" - Naši prostovoljci, zunanji sodelavci 
(študentje) ter zaposleni bodo ob večini naših dejavnosti z letaki in plakati, ter kratki 
pogovori vabili mlade naj se pridružijo Klubu prostovoljcev Mladinskega centra Nova 
Gorica. Prostovoljci bodo sodelovali pri učni pomoči, pomoči starejšim osebam, invalidom, itd. V 
letu 2013 načrtujemo 10 dogodkov opisanega programa. 
 
PROGRAM "STANOVANJSKI SKLAD NI BAV BAV ZA MLADE" - s tem programom bomo predvsem 
študente in mlade odrasle informirali o postopkih delovanja stanovansjkega sklada in možnosti 
pridobitve neprofitnega stanovanja. V ta namen bomo v dogovoru s fakultetami v njihovih prostorih 
izvedli več delavnic. V letu 2013 načrtujemo 4 dogodke opisanega programa. 
 
Informiranje preko FACEBOOK-a - Uporabili bomo socialno omrežje kot glavni vir informiranja 
naših rednih in občasnih obiskovalcev. 
 
Svetovanje za mlade bomo v  letu 2013 izvajali predvsem v našem centru: 
PROGRAM "ZAPOSLITEV IN KARIERA" - je program v katerem bodo mladi dobili informacije in 
nasvet v zvezi z iskanjem zaposlitve, pomoči pri pisanju prošenj za delo, pripravi na razgovor pred 
delom.  
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6. PODROČJE – Dogodki  mednarodnega mladinskega  dela in medkulturnega 
učenje mladih 
 
Mladinski center upravlja z Medgeneracijskim domom  v Čepovanu. Dom je opremljen in ima 
kapaciteto 40 ležišč. V hiši je kuhinja, kopalnice in sanitarni prostori, jedilnica, prostor za delavnice, 
vrt. V letu 2013 načrtujemo izvedbo 2-mladinskih izmenjav (Program Mladi v akciji - podakcija 
1.1.) 
 
V letu 2013 načrtujemo gostovanje 2 EVS prostovoljcev. 
 
V letu 2013 bomo na področju medkulturnega učenja mladih  izvedli 3. večkulturne družabne 
večere: 

o SLOVENSKO - ALBANSKI VEČER  
o SLOVENSKO - ITALIJANSKI VEČER  
o SLOVENSKO – MAKEDONSKI VEČER 

 
Ti večeri bodo namenjeni vsem omenjenim narodom, ki sobivajo v Novi Gorici. V sklopu večera se 
bo okušala kulinarika posameznih držav, poslušala glasba posameznih držav, predvajali se bodo 
video posnetki posameznih držav.  
 
V letu 2013 bomo na področju čezmejnega sodelovanja izvedli številne aktivnosti z Mladinskim 
centrom Punto Giovani iz Stare Gorice in skupinami zamejskih Slovencev. V letu 2013 
načrtujemo projekt YOUNG-GO, sodelovanje na športnem, glasbenem, likovnem, fotografskem, 
izobraževalnem področju. V letu 2013 načrtujemo naslednje skupne aktivnosti: 

 izvedbo 2 športnih turnirjev (JUNIJ - OKTOBER )  
 izvedbo 2 skupnih glasbenih koncertov (MAJ - OKTOBER)  
 izvedbo 2 skupnih likovnih razstav (JUNIJ - AVGUST - OKTOBER)   
 izvedbo 2 tečajev (po 1 teden) pogovorne angleščine v času počitnic  
 izvedbo 1 skupne likovne kolonije (JULIJ)  
 izvedbo 1 skupne fotografske kolonije (AVGUST)  
 izvedbo 1 skupne gledališke kolonije (AVGUST)  
 izvedbo 1 skupne arheološke kolonije (JULIJ)  

   

7. PODROČJE – Dogodki za  inovativnost in kulturno ustvarjalnost mladih 
 
Inovativnost in kulturno ustvarjalnost bomo v letu 2013 spodbujali z 
NATEČAJI:  

 LIKOVNI NATEČAJ (MAJ 2012)  
 FOTOGRAFSKI NATEČAJ (APRIL 2012)  
 GLASBENI NATEČAJ (JULIJ 2012)  

V žiriji natečaja bo sodeloval priznani umetnik s posameznega področja, mladinski delavec iz 
našega centra in predstvnik medijev (novinar).  Nagradni sklad za posamezen natečaj bomo skušali 
pridobiti s pomočjo sponzorskih oz. donatorskih sredstev ter občinskega in državnega proračuna. 
Nagrade bodo v obliki praktičnih nagrad. 
 



                       LETNI DELOVNI NAČRT 2013 
 

10 

 

KULTURNO-UMETNIŠKI VEČERI V GALERIJI "OBEŠALNIK"  
Galerija bo odprta 14 dni v mesecu. V galeriji se bodo odvijali kulturno-umetniški dogodki, na 
katerih bodo mladi in neuveljavljeni slikarji, kiparji, pesniki in pisatelji iz regije ter širše, na skupnih 
tematskih večerih predstavljali svoj pogled na problematiko vsakdanjika skozi lastna umetniška 
dela. Dogodek bo spremljala zvrst glasbe, ki je povezana s tematiko večera. Obiskovalce bomo 
pogostili z obloženimi sendviči in sokom. V programu bo tudi okrogla miza na kateri bodo mladi 
razpravljali o temi večera.  
  

8. PODROČJE – Medgeneracijski dom Čepovan 
 
Mladinski center Nova Gorica upravlja z Medgeneracijskim domom v Čepovanu. V letu 2013 
načrtujemo programe na sledečih področjih: 
 
PROGRAMI ZA MLADOSTNIKE in MLAJŠE ODRASLE - "ČEPO-KROS"  
PROGRAMI ZA MLADOSTNIKE in MLAJŠE ODRASLE- "ČEPO-ART"  
PROGRAMI ZA MLADOSTNIKE in MLAJŠE ODRASLE- "ČEPO-LINGVIST"  
PROGRAMI ZA VRTCE, OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE - "ČEPO-UK"  
PROGRAMI ZA OTROKE -  "ČEPOSTRŽEK"  
PROGRAMI ZA MLADINSKE ORGANIZACIJE IN DRUŠTVA - "ČEPO-DRUŠTVO"  
PROGRAMI ZA STAREJŠE - "ČEPO-SENIOR"  
PROGRAMI - PRIPRAVE ŠPORTNIH KLUBOV "ČEPO-SPORT"  
PROGRAMI ZA BREZPOSLENE OSEBE - "ČEPO-UP"  
PROGRAMI MEDNARODNIH IZMENJAV IN SREČANJ - "ČEPO-EU"  
ENODNEVNI VIKEND PROGRAMI ZA DRUŽINE - "ČEPO-DRUŽINA"  
PROGRAMI NARAVOSLOVNIH IN ŠPORTNIH DNEVOV - "ČEPO-DAN"  
 

9. PODROČJE – Organizacija javnih prireditev 
 
Mladinski center Nova Gorica v letu 2013 načrtuje organizacijo in sodelovanje na javnih prireditvah 
za mladostnike, otroke in družine: 

 DRUŽINSKO PUSTOVANJE (februar 2013) 
 MATURANTSKA ČETVORKA in PLESNI FESTIVAL (maj 2013) 
 FESTIVAL PROSTOVOLJSTVA (junij 2013) 
 MLADINSKO DELO V MESTU (september 2013) 
 IZBERI SI SVOJ ŠTUDIJ (november 2013) 
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FINANČNI NAČRT ZA REALIZACIJO PROGRAMOV v letu 2013 
 
 

BRUTO PLAČE REDNO ZAPOSLENI 

    
Direktor (bruto plača) 25.100,00 € 
2 osebi redno zaposleni (bruto plača) 31.900,00 € 

    
SREDSTVA ZA PREHRANO 2.600,00 € 

SREDSTVA ZA PREVOZ 1.500,00 € 

ZAPRTI SKLAD ZA JAVNE USLUŽBENCE 1.100,00 € 
REGRES 800,00 € 

SKUPAJ 63.000,00 € 

  MATERIALNI STROŠKI in STORITVE 

    
pisarniški, splošni material in storitve 12.500,00 € 
delo prek študentskih napotnic 12.000,00 € 

avtorski honorarji 15.000,00 € 
pošta, telefon, RTV 3.800,00 € 

stroški materiala delavnic 6.000,00 € 
energija, voda, komunalne storitev 4.800,00 € 
tekoče vzdrževanje 4.200,00 € 
strokovno izobraževanje 700,00 € 
varovanje 1.000,00 € 

SKUPAJ 60.000,00 € 

  NAKUP IN VZDRŽEVANJE OSNOVNIH SREDSTEV 

    

Vzdrževanje osnovnih sredstev 1.000,00 € 

SKUPAJ 1.000,00 € 

  DOKONČANJE OBNOVE 
MEDGENARACIJSKI DOM ČEPOVAN 10.000,00 € 

  
  SKUPAJ 134.000,00 € 

 
Pripravil: 

 
Dejan Vidic, prof. 

Direktor 


