
 

Dogodki v Tednu Univerze na Primorskem 2016 
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10:15 UP FHŠ, Oddelek za medijske študije: Predavanje "The Media Made Me Do It!" 
Stoletje ameriškega proučevanja medijskega vpliva" | Gostujoči predavatelj: 
prof. dr. Thomas M. Maher | Prof. Maher bo skozi pregled različnih teoretičnih 
pristopov predstavil vzpone in padce medijske moči kot jo razumejo ameriški 
komunikologi.  V svojem predavanju bo pokazal ne samo zgodovinski pregled 
raziskovanja medijskih učinkov, ampak opozoril na to, da je medijsko delovanje 
potrebno vseskozi teoretično reflektirati. Prof. dr. Thomas. M. Maher je bil 
dolgoletni predstojnik oddelka za Komuniciranje na Univerzi v Louisiani. V 
spomladanskem semestru gostuje kot Fulbrightov profesor na UP FHŠ. 

UP FHŠ,  
Titov trg 5, Koper, 
predavalnica Levant 4 

12:00 UP: Promocija doktorjev znanosti Univerze na Primorskem  Pokrajinski muzej 
Koper, Kidričeva ulica 
19, glavna dvorana 

12:00 FD: Odprtje razstave "Projekt Q-NET – skupinska instalacija" | Skupinsko 
inštalacijo so razvili študenti 3. letnika smeri Tekstilije in oblačila, v študijskem 
letu 2014/2015, pod mentorstvom doc. Jane Mršnik, za mednarodni sejem 
Heimtextil v Frankfurtu. Gre za sodobno, modularno tekstilno-prostorsko 
instalacijo, izvedeno z lasersko tehnologijo in uporabo sintetičnih tekstilnih in 
drugih polimernih materialov. Razstava do na ogled do 18. marca 2016. 

Hiša za dizajn 
management in 
inovacije (HDMI), 
Gerbičeva 51 
Ljubljana  

12:00 FD: Odprtje razstave "Reinterpretacija Maksa Fabianija v okviru tekstilnega 
vzorca in forme" | Študenti 2. letnika smeri Tekstilije in oblačila so v 
akademskem letu 2014/2015 pod mentorstvom doc. Metoda Črešnarja in dr. 
Lare Plajh iskali  izhodišča za sodobno oblikovana in s sitotiskom oplemenitena 
oblačila v Fabianijevi arhitekturi, med drugim v njegovih zgradbah, urbanističnih 
načrtih, risbah, pisavi, v njegovem portretu in v zapisih o njegovem dolgoletnem 
delovanju in življenju. Razstava do na ogled do 18. marca 2016.  

Hiša za dizajn 
management in 
inovacije (HDMI), 
Gerbičeva 51 
Ljubljana  

12:00 FD: Predstavitev blagovne znamke Fakultete za dizajn "GoingGreenGlobal – 
cube, office, furniture" | Blagovna znamka Fakultete za dizajn 
"GoingGreenGlobal", ki jo je razvila izr. prof. Nada Rožmanec Matičič, temelji na 
družbeno odgovornem dizajnu ter izpostavlja družbeno vlogo dizajnerjev v 
globalnem svetovnem dogajanju.  

Hiša za dizajn 
management in 
inovacije (HDMI), 
Gerbičeva 51 
Ljubljana  

14:00 UP FHŠ, Inštitut za arheologijo in dediščino: Predstavitev publikacij projekta 
"Clash of Cultures" (PROJEKT Kultura 2007 - 2013) | Publikacije bosta 
predstavila prorektor UP, izr. prof. dr. Boris Kavur, in doc. dr. Martina Blečić 
Kavur 

UP, Palača Armerija, 
Titov trg 4, Koper, 
sejna soba  

14:00 UP FTŠ Turistica: Odprtje razstave Društva popotnih fotografov Slovenije z 
naslovom »Ograje sveta« 

UP FTŠ Turistica,  
Obala 11/a, Portorož, 
avla fakultete (pritličje) 

16:00 KUK UP: Predavanje "Poglavja iz kitajske zgodovine" | Predava dr. Matic 
Urbanija 

Konfucijeva učilnica 
Koper UP, Titov trg 4 

17:00 UP PEF: Odprtje razstave"Stazis II, umetniška video instalacija in predstavitev 
umetniškega artefakta Dotik podobe" doc. mag. Tilna Žbone, akademskega 
slikarja in predavatelja na UP PEF | Razstava bo postavljena na ogled do 15. 
aprila 2016. 

UP, Palača Armerija, 
Titov trg 4, Koper, avla 

18:00 

 

UP: 1. okrogla miza "UP budi": Lepota | Skozi prizmo svoje stroke se bodo o 
lepoti pogovarjali nevrolog dr. Anton Grad, teolog dr. Primož Krečič, matematik 
dr. Dragan Marušič, psiholog dr. Aleksander Zadel, filozof in moderator dr. 
Ernest Ženko  

Gledališče Koper, 
Verdijeva ulica 3, 
Koper 

http://www.fhs.upr.si/
http://www.upr.si/
http://www.fd.si/
http://www.fd.si/
http://www.fd.si/
http://www.fhs.upr.si/
http://www.turistica.si/
http://www.kuk.upr.si/
http://www.pef.upr.si/
http://www.upr.si/


18:00 UP FHŠ, Oddelek za italijanistiko in Oddelek za slovenistiko: Predstavitev 
monografije Matejke Grgič "Jezik: sistem, sredstvo in simbol: identiteta in 
ideologija med Slovenci v Italiji" | Sodelujejo: dr. Suzana Pertot, izr. prof. dr. 
Nives Zudič Antonič, dr. Vladka Tucovič 

UP, Palača Armerija, 
Titov trg 4, Koper, avla 

To
re

k,
 1

5
. m

ar
e

c 
2

0
1

6
 

8:30 UP: Strokovni posvet "Vloga univerze pri uresničevanju vizije in poslanstva 
vseživljenjskega učenja"  

UP FHŠ,  
Titov trg 5, Koper, 
Predavalnica Levant 1 

12:00 UP: Inavguracija izvoljenih v redne profesorje Univerze na Primorskem  Pokrajinski muzej 
Koper, Kidričeva ulica 
19, Koper, glavna 
dvorana 

12:00 UP PEF: Odprtje razstave fotografij in izdelkov, ki so jih na prilagojenih 
delavnicah za osebe s posebnimi potrebami pripravile študentke 3. letnika 
Predšolska vzgoja in 5. letnika Razredni pouk v okviru projekta "AS - Arheologija 
za vse. Oživljanje Arheološkega parka Simonov zaliv" pod mentorstvom doc. dr. 
Vanje R. Kiswarday in asistentke Karmen Drljić ter s sodelovanjem Andreje Sopič 
| Razstava bo postavljena na ogled do 11. aprila 2016. 
 

UP PEF,  
Cankarjeva 5, Koper,  
atrij 

13:00 UP FM:  Predavanje "Položaj mladih brezposelnih oseb na Zavodu za 
zaposlovanje" | Predava: mag. Nevenka Bandelj, gostja iz prakse  

UP FM,  
Trg Brolo 12, Koper, 
predavalnica 7 

15:00 UP FHŠ, Inštitut za medkulturne študije: Predstavitev publikacij projekta Living 
Landscape (projekt ITA-SLO) | Publikacije bodo predstavili: prof. dr. Aleksander 
Panjek, doc. dr. Katja Hrobat Virloget, doc. dr. Petra Kavrečič 

UP, palača Armerija, 
Titov trg 4, sejna soba 
Senata UP 

16:00 FD: Predstavitev strokovne monografije doc. dr. Petre Bole "Nakit kot 
umetnost. Kratki premislek o umetniškem nakitu" | Izdajatelj: Fakulteta za 
dizajn) ob participatorni razstavi "Sodobni umetniški nakit (3.3. 2016 – 
19.3.2016) 

Galerija Zavoda za 
kiparstvo, Križevniška 
ulica 2, Ljubljana 

17:00 UP FHŠ, Inštitut za medkulturne študije: Predstavitev aplikacije "Virtualni muzej 
Krasa" | Aplikacija za katalogizacijo in prikaz dediščine je nastala v okviru 
projekta Living Landscape. 

UP FHŠ,  
Titov trg 5, Koper, 
predavalnica Burja 1  

17:00 Aplikativna kineziologija, UP ZRS Ikarus, Društvo študentov biopsihologije in 
Društvo kineziologov Slovenije: Teden možganov | V okviru Tedna možganov, ki 
sovpada s Tednom UP, organizatorji pripravljajo več predavanj, in sicer: 17:00 
Detektor laži - merilnik normalnosti?, predava: dr. Gregor Geršak;  17:45 
Normalne odvisnosti, predava: dr. Bojan Rojc;  18:30 Spekter avtizma, predava: 
Patricija Lovišček, univ. prof. def.; 19:15 Sposobnost opravljanja več nalog hkrati: 
Kaj je normalno za ženske in kaj za moške?, predava: dr. Uroš Marušič.  

Univerzitetni kampus 
Livade 1.0, Livade 3, 
Izola 

18:00 UP PEF: Gostujoče predavanje "Vključevanje elementov plesno-gibalne 
terapije v delo z otroki s posebnimi potrebami" | Predava: prof. def. log. Katja 
Bucik, specialistke za plesno-gibalne terapije 
 

UP FHŠ,  
Titov trg 5, Koper, 
predavalnica Burja 1 

18:30 UP FHŠ, Oddelek za geografijo: Geografski večer: "Izkušnje geografa v 
jamarstvu« | Pustolovsko-potopisno predavanje o ljubiteljskem in 
raziskovalnem jamarstvu | Predavatelj: dr. Miha Staut, geograf in jamarski 
reševalec 

UP FHŠ,  
Titov trg 5, Koper, 
predavalnica Levant 1 
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10:00 UIP: Dan odprtih vrat | Dogodek je namenjen vsem, ki bi se želeli preizkusiti v 
akademskem podjetništvu 

UIP Univerzitetni 
inkubator Primorske, 
Ferrarska ulica 8, 
Koper 

11:00  UP in CMEPIUS: Okrogla miza -Karierne poti tujih raziskovalcev na Univerzi na 
Primorskem / The Round table: Career stories of foreign researchers at 
University of Primorska| Predstavitev tujih raziskovalcev zaposlenih na UP. 
Kakšna je poklicna pot raziskovalca, kako sploh postati raziskovalec, s kakšnimi 
izzivi se srečujejo na svoji poti ter zakaj se odločiti za poklic raziskovalca? Na ta 
vprašanja bodo odgovorili raziskovalci iz Slovenije in tujine, zaposleni na UP, 
predstavniki Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe 
izobraževanja  (CMEPIUS) – Nacionalna kontaktna točka za EURAXESS | Okrogla 
miza bo potekala v angleškem jeziku / The round table will be held in English. 

UP, Palača Armerija, 
Titov trg 4, Koper, 
sejna soba Senata UP 

http://www.fhs.upr.si/
http://www.kariernicenter.upr.si/index.php?page=news&item=5&id=1130
http://www.upr.si/
http://www.pef.upr.si/
http://www.fm-kp.si/
http://www.fhs.upr.si/
http://www.fd.si/
http://www.fhs.upr.si/
http://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/dodiplomski-studij/aplikativna-kineziologija/
http://www.zrs.upr.si/
http://www.pef.upr.si/
http://www.fhs.upr.si/
http://www.uip.si/
http://www.upr.si/
http://www.cmepius.si/


15:00 UP in Veleposlaništvo Japonske v Sloveniji: Japonska tradicija čajnega obreda | 
Na dogodku se bomo prepustili japonski umetnosti tradicionalne priprave in 
pitja čaja, imenovani "chado", ki v prevodu pomeni »Pot čaja« ali »Obred pitja 
čaja«. Chado pripada šoli Urasenke, naslednici velikega čajnega mojstra Sena 
Rikyuja. Ta je v 16. stoletju uveljavil točna pravila in štiri glavna načela čajnega 
obreda: wa (harmonija), kei (spoštovanje), sei (čistost) in jaku (spokojnost). 
Značilnosti čajnega obreda sta dosledna pozornost in skrajna preprostost. 
Udeleženci sedijo na posebnih japonskih blazinah (tatamijih) in v umirjenem 
ozračju ob spremljanju obreda in učenju priprave čaja meditirajo ter se 
osredotočajo v svoj notranji svet. Čajni obrej je tako globoka duhovna izkušnja. 
Chado nam bodo predstavili učenci in učenke gospe Paule Braga Šimenc, ki v 
sklopu Slovenskega etnografskega muzeja v Ljubljani spoznavajo zakonitosti in 
lepoto čajnega obreda šole Urasenke. 

UP, Palača Armerija, 
Titov trg 4, Koper, avla 

16:15 UP FAMNIT in UP IAM: Seminar za zgodovino matematike | Predavatelj: dr. Jurij 
Kovič | Poznavanje zgodovine matematicnih znanosti pripomore h globljemu 
razumevanju posameznih matematicnih konceptov in teorij. Koristno je ne samo 
za splošno matematikovo izobrazbo, ampak tudi za uspešno študijsko in 
pedagoško ter znanstveno-raziskovalno delo. 

UP FAMNIT, 
Glagoljaška ulica 8, 
Koper 

17:00 UP FHŠ, Inštitut za medkulturne študije: Predstavitev dokumentarnega filma 
"Živa krajina Krasa" | Film je nastal v okviru projekta Living Landscape. 

UP FHŠ,  
Titov trg 5, Koper, 
predavalnica Burja 1  

17:00 UP PEF: Okrogla miza z naslovom "Z zdravjem povezana vedenja v šolskem 
obdobju med mladostniki v Sloveniji, odziv na izsledke mednarodne raziskave 
HBSC 2014" | Sodelujejo raziskovalci Nacionalnega inštituta za javno zdravje, 
Zdravstvenega doma Lucija ter Univerze na Primorskem -  Fakulteta za vede o 
zdravju, Pedagoška fakulteta in Oddelek za preučevanje zdravja Inštituta Andrej 
Marušič 

UP FM,  
Cankarjeva 5, Koper, 
velika predavalnica 

17:00 FD: Predavanje z okroglo mizo "Jože Plečnik in antična arhitektura" | Predava: 
prof. dr. Peter Krečič | Prof. dr. Peter Krečič želi kot predstojnik Katedre za 
vizualno kulturo nazorno pokazati, kako deluje umetnostna teorija, o čem se 
sprašuje in do kakšnih spoznanj lahko privede. Arhitekt Jože Plečnik se je, kot je 
znano, v svojih delih mnogokrat oprl na antične zglede. V svoj moralni ustvarjalni 
kodeks je trdno vgradil zahtevo po popolnosti, tako v zasnovi stvaritve kot v 
njeni izvedbi. Na okrogli mizi bodo udeleženci poskušali najti odgovore na 
vprašanje, kako biti popoln v modernizmu, ki svoj estetski nazor utemeljuje na 
nepopolnem, fragmentalnem, robnem, celo nelepem. 

Galerija Hiše za dizajn 
management in 
inovacije (HDMI), 
Gerbičeva 51, 
Ljubljana 

18:00 UP FAMNIT: Cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v sodobnem 
svetu: "Geometrija podatkov" | Predavatelj: dr. Primož Škraba, Institut "Jožef 
Stefan" in UP FAMNIT |  Na predavanju bodo prikazani primeri, kjer nam 
geometrija pomaga pri razumevanju podatkov, ki opisujejo naš svet. 
Predstavljeno bo uporabno orodje, ki opiše geometrijo na grobi način – to je 
matematična smer, ki se imenuje topologija. Kako nam lahko to pomaga opisati 
vse, od tega, kako hodimo, strukture slik, do razumevanja morskih tokov in 
kompleksnih sistemov? Velikokrat se izkaže, da kompleksno vedenje lahko 
razložimo z enostavnimi oblikami.  

UP FAMNIT,  
Glagoljaška ulica 8, 
Koper, velika 
predavalnica 

20:00 Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem (APZ UP): »Mladi pojejo« | Na 
tradicionalnem koncertu ob Tednu UP bodo nastopili: Akademski pevski zbor 
Univerze na Primorskem, Mešani pevski zbor Gimnazije Koper in Oktet Aljaž  

UP, Palača Armerija, 
Titov trg 4, Koper, avla 
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 10.00 UP PEF: Zverinice iz Rezije - lutkovna predstava in delavnica za otroke |Izvedba: 

študentke 3. letnika Predšolska vzgoja pod mentorstvom doc. Jelene Sitar 
Cvetko 

UP PEF,  
Cankarjeva 5, Koper, 
atrij 

13:00 UP FTŠ Turistica: »Odkritje table članstva v UNESCO univerzitetno mrežo 
»KULTURA, TURIZEM, RAZVOJ« 

UP FTŠ Turistica,  
Obala 11/a, Portorož 

14:00 KUK UP: Predavanje "Kitajska pravila obnašanja in rituali" | Predavata kitajski 
učiteljici Yang He in Linhong 

Konfucijeva učilnica 
Koper Univerze na 
Primorskem,  
Titov trg 4, Koper 

http://www.upr.si/
http://www.si.emb-japan.go.jp/
http://www.famnit.upr.si/sl/
http://www.iam.upr.si/
http://www.fhs.upr.si/
http://www.pef.upr.si/
http://www.fd.si/
http://www.famnit.upr.si/sl/
http://www.pef.upr.si/
http://www.turistica.si/
http://www.kuk.upr.si/


14:00 UP FHŠ, Oddelek za zgodovino: predstavitev znanstvenih monografij 
"Neprilagojeni in nevarni: podoba Ciganov v preteklosti (avtor izr. prof. dr. 
Andrej Studen) in "Pogledi na tolminski punt in čas ob prelomu stoletja" 
(urednica doc. dr. Dragica Čeč) 

UP FHŠ,  
Titov trg 5, Koper, 
Maestral 1 

15:00 UP FHŠ, Slovenski etnografski muzej, UNESCO Slovenija: Dokumentiraje in 
predstavljanje nesnovne kulturne dediščine  s filmom |  Predstavitev 
znanstvene monografije in nekaj primerov filmov za slovenski Register nesnovne 
dediščine in Unescov Reprezentativni seznam. Urednica knjige Nadja Valentinčič 
Furlan v projektu bdi nad vizualno etnografijo, torej produkcijo filmov na 
nacionalnem nivoju, presoja pa tudi ustreznost filmov v nominacijah za Unescov 
Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.  

UP, Palača Armerija, 
Titov trg 4, Koper, 
sejna soba Senata UP 

15:00 UP PEF: Gostujoče predavanje "La fotografia come strumento  per 
l’osservazione, la documentazione e la costruzione di relazioni" | Predava: 
dott.ssa Manuela Cecotti, zaposlena na Univerzi v Trstu, na oddelku za 
humanistične študije| Predavanje bo potekalo v italijanskem jeziku. 

UP FHŠ,  
Titov trg 5, Koper, 
predavalnica Burja 1 

15:00 UP PEF: Pravljična vas - pripovedovalni festival Pravljice danes |Obiščite katero 
od posebnih pripovedovalnic na hodnikih fakultete in si privoščite pravljico samo 
zase |ob 17.00: skupno poslušanje ljudskih zgodb z vsega sveta. Pravljice bodo 
pripovedovale študentke UP PEF pod mentorstvom dr. Barbare Baloh, Martine 
Mejak, doc. Jelene Sitar Cvetko in dr. Barbare Zorman | Vstopnina: ena pravljica, 
en gumb 

UP PEF,  
Cankarjeva 5, Koper, 
po fakulteti 

16:30 UP FM: 13. festival raziskovanja ekonomije in managementa – FREM |  
Festival se bo odvijal na treh lokacijah, in sicer: 17. marca v Celju, , 24. marca v 
Škofji Loki in 31. marca v Kopru 

UP FM,  
Cankarjeva 5, Koper;  
UP FM,  
Ljubljanska c. 5a, Celje; 
UP FM,  
Partizanska 1, Škofja 
Loka 

17:00 

 

UP: 13. Slovesna akademija Univerze na Primorskem  Gledališče Koper, 
Verdijeva ulica 3, 
Koper 

17:00 UP FHŠ, Oddelek za zgodovino in Inštitut za medkulturne študije: Predstavitev 
znanstvenih monografij "Turizem v Avstrijskem primorju" (Petra Kavrečič) in 
"Krvavi poljub svobode" - upor na galeji Loredana v Kopru leta 1605 ( prof. dr. 
Aleksander Panjek). 

UP, Palača Armerija, 
Titov trg 4, Koper,  
sejna soba  

17:00 Aplikativna kineziologija, UP ZRS Ikarus, Društvo študentov biopsihologije in 
Društvo kineziologov Slovenije: Teden možganov |  
V okviru Tedna možganov, ki sovpada s Tednom UP organizatorji pripravljajo več 
predavanj, in sicer: 17:00 Normalna telesna masa z možganske perspektive, 
predava: dr. Nina Mohorko; 17:45 Spekter normalnosti v osnovnih šolah: učne 
težave, predava: Deana Lozar Šömen, specialna pedagoginja; 18:30 
Neurofeedback - metoda, ki uspešno pomaga otrokom z ADHD (motnjo 
pozornosti in hiperaktivnosti), predava: dr. Nika Pušenjak; 19:15 Od normalnega 
do patološkega staranja, predava: dr. Vojko Kavčič. 

Univerzitetni kampus 
Livade 1.0, Livade 3, 
Izola 
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13:00 UP in UP FHŠ: Novinarska konferenca projekta AS. Arheologija za vse - 
Restavriranje in konserviranje mozaikov v Simonovem zalivu in nastajanje 
arheološkega parka | Sodelujeta: prof. dr. Irena Lazar, mag. Martina Kikelj 

UP, Palača Armerija, 
Titov trg 4, Koper, 
sejna soba Senata UP 

17:00 UP in UP FM: Inavguracijsko predavanje častnega doktorja Univerze na 
Primorskem, akademika prof. Alexandra D. Nekipelova z Moskovske 
ekonomske fakultete (Moskovska državna univerza M. V. Lomonosova) 

Grand hotel Bernardin, 
Obala 2, Portorož, 
konferenčna dvorana 
Mediterranea  
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 18:00 
20:00 

UP FM: 18. podelitev diplom in priznanj UP FM  
UP FM: Akademski ples UP FM 
 
 
 

Grand hotel Bernardin, 
Obala 2, Portorož 

 

http://www.fhs.upr.si/
http://www.fhs.upr.si/
http://www.pef.upr.si/
http://www.pef.upr.si/
http://www.fm-kp.si/
http://www.upr.si/
http://www.fhs.upr.si/
http://www.zrs.upr.si/
http://www.upr.si/
http://www.fhs.upr.si/
http://www.upr.si/
http://www.fm-kp.si/
http://www.fm-kp.si/
http://www.fm-kp.si/


VLJUDNO VABLJENI!  
 

Podrobnosti o posameznih dogodkih so na voljo na spletnih straneh organizatorjev.  
Morebitne spremembe programa bodo objavljene na spletni strani UP. 

 
Za več informacij:  

 
Mirella Baruca 

Samostojna svetovalka v Kabinetu rektorja 
 

Univerza na Primorskem / Universita` del Litorale / University of Primorska 
Titov trg 4, 6000 Koper 

tel.:     +386 (05) 611 75 43 
gsm:  +386 (040)  457 510 

 
 

Legenda:  
 
UP: Univerza na Primorskem  
UP FHŠ: Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem 
UP FM: Fakulteta za management Univerze na Primorskem 
UP FAMNIT: Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem 
UP PEF: Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem 
UP FTŠ TURISTICA: Fakulteta za turistične študije Univerze na Primorskem 
UP FVZ: Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem 
UP ZRS: Znanstveno-raziskovalno središče Univerze na Primorskem 
UP IAM: Inštitut Andrej Marušič Univerze na Primorskem 
UP ŠD: Študentski domovi Univerze na Primorskem 
UIP: Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o. 
FD: Fakulteta za dizajn, pridružena članica UP 
CMEPIUS: Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja 
EURAXESS: Raziskovalci v gibanju' je iniciativa Evropske komisije namenjena spodbujanju mednarodne mobilnosti 
raziskovalcev, postavitvi transparentnega in enotnega trga za zaposlovanje raziskovalcev, povezovanju akademske sfere in 
industrijskega sektorja in postavitvi skupnega evropskega raziskovalnega prostora. 

 

http://www.upr.si/index.php?page=news&item=5&id=3786&preview=true

