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NEPRIDOBITNA DEJAVNOST

DEFINICIJA ?

Osnovni namen izvajanja dejavnosti ni

pridobivanje dobička temveč nekaj drugega :

združevanje članov z istim interesom, ohranjanje

tradicije, širjenje zdravega načina življenja…

Socialna funkcija, neizključenost vnaprej

Zakonska določila o opravljanju nepridobitne

dejavnosti



NEPRIDOBITNA DEJAVNOST

Društvo je samostojno in nepridobitno združenje, ki

ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji (v nadaljnjem

besedilu: ustanovitelji), skladno s tem zakonom,

ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov.

Zavodi so organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje

dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture,

športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega

varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja

ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni

pridobivanje dobička.

Namen ustanove mora biti splošnokoristen ali

dobrodelen in praviloma trajen.



NEPRIDOBITNA DEJAVNOST

Primer

Plesni klub izvaja dejavnost treningov za svoje

člane : dejavnost športnih klubov

Članarina – dohodek iz opravljanja nepridobitne

dejavnosti
Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti

(Uradni list RS, št. 109/07 in 68/09) :če gre za članarine, ki

dejansko pomenijo obvezni denarni prispevek članov

zavezancu in za katere iz ene ali več okoliščin izhaja, da so

po vsebini članarine, primeroma, da v celoti ali deloma ne

predstavljajo plačila za določene proizvode, blago, storitve

ali plačila za ugodnosti, ki jih ta zavezanec nudi članom ali

njihovim povezanim osebam



NEPRIDOBITNA DEJAVNOST

Ugodnosti izvajanja nepridobitnih dejavnosti

• Davčne ugodnosti za organizacijo, ki je

ustanovljena za opravljanje nepridobitne

dejavnosti in dejansko posluje skladno z

namenom ustanovitve in delovanja

• Sofinanciranje iz javnih sredstev (evropski,

nacionalni, lokalni razpisi)

• Možnost brezplačne uporabe prostorov

…



PRIDOBITNA DEJAVNOST - DEFINICIJA

DEFINICIJA?

Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, 

št. 109/07 in 68/09):

Dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja 

dobička oziroma s katero se konkurira na trgu z drugimi 

osebami

Namen pridobivanja dobička, ni pomembno ali se ustvari

Ni pomembno, za kaj je bil morebitni dobiček porabljen



PRIDOBITNA DEJAVNOST - DEFINICIJA

Dejavnost, ki jo opravlja organizacija proti plačilu –

prodaja izdelke oziroma nudi storitve

Ni enotne definicije – pri opredeljevanju pridobitne

dejavnosti pri nepridobitni organizaciji so pomembna

dejstva in okoliščine posamezne organizacije pri

opravljanju dejavnosti!

Pridobitna dejavnost / tržna dejavnost / gospodarska

dejavnost



PRIDOBITNA DEJAVNOST - SPLOŠNI POGOJI

DRUŠTVO

• opredeljena v temeljnem aktu

• povezana z namenom in cilji, kot dopolnilna dejavnost

nepridobitni dejavnosti društva

• opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje

namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne

dejavnosti

• izvaja se pod pogoji, ki so predpisani za opravljanje

pridobitne dejavnosti

Ni dovoljeno ustanoviti društva, katerega namen je

ustvarjanje dobička ali društva, katerega izključna

dejavnost je pridobitna dejavnost, niti ni dovoljeno

delovanje takšnega društva.



PRIDOBITNA DEJAVNOST – SPLOŠNI POGOJI

ZAVOD

Zavod lahko opravlja gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena

opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen.

• zapis v aktu/pogodbi o ustanovitvi

• povezanost z namenom ustanovite zavoda in njegove

nepridobitne dejavnosti

• izvaja se pod pogoji, ki so predpisani za opravljanje

pridobitne dejavnosti



PRIDOBITNA DEJAVNOST – SPLOŠNI POGOJI

USTANOVA

Ustanova lahko opravlja dejavnost, ki je nujna za uresničitev namena,

za katerega je ustanovljena, ali je namenjena njeni promociji, če z

zakonom ni določeno drugače.

Prihodki ustanove se med drugim ustvarjajo s prihodki od

opravljanja dejavnosti

Opravljanje dejavnosti po pravilih, ki veljajo za

določeno pridobitno dejavnost



PRIDOBITNA DEJAVNOST – SPLOŠNI POGOJI

Prepovedano je delo na črno:

• opravlja dejavnost, ki ni določena v ustanovitvenem 

aktu

• nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju 

pogojev za opravljanje dejavnosti, določene v 

ustanovitvenem aktu

• opravlja dejavnost kljub prepovedi opravljanja 

dejavnosti



PRIDOBITNA DEJAVNOST – SPLOŠNI POGOJI

Prepovedano je delo na črno :
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, 

št. 32/14)

• opravlja dejavnost, ki ni določena v ustanovitvenem 

aktu

• nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju 

pogojev za opravljanje dejavnosti, določene v 

ustanovitvenem aktu

• opravlja dejavnost kljub prepovedi opravljanja 

dejavnosti



PRIDOBITNA DEJAVNOST – SPLOŠNI POGOJI

Dejavnosti in dela, ki niso delo ali zaposlovanje na črno:

• humanitarno delo

• karitativno delo

• delo za invalidske organizacije

• prostovoljsko delo

• dobrodelno delo



PRIDOBITNA DEJAVNOST

STANDARDNA KLASIFIKACIJA DEJAVNOSTI ( SKD )

Pridobitna dejavnost mora biti opredeljena v 

temeljnem aktu v skladu s SKD 2008
Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 

69/07 in 17/08) 

Standardna klasifikacija dejavnosti (v nadaljnjem besedilu:

SKD) je obvezen nacionalni standard za evidentiranje,

zbiranje, obdelovanje, analiziranje, posredovanje in

izkazovanje podatkov, pomembnih za spremljanje stanj in

gibanj na ekonomskem in socialnem področju ter na področju

okolja in naravnih virov.



STANDARDNA KLASIFIKACIJA 

DEJAVNOSTI ( SKD )
I I GOSTINSTVO

55 I Gostinske nastanitvene dejavnosti

55.1 I Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov

55.10 I Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov

55.100 I Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov

55.2 I Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje

55.20 I Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje

55.201 I Počitniški domovi in letovišča

55.202 I Turistične kmetije s sobami

55.203 I Oddajanje zasebnih sob gostom

55.204 I Planinski domovi in mladinska prenočišča

55.209 I Druge nastanitve za krajši čas

55.3 I Dejavnost avtokampov, taborov

55.30 I Dejavnost avtokampov, taborov

55.300 I Dejavnost avtokampov, taborov

55.9 I Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve

55.90 I Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve

55.900 I Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve

56 I Dejavnost strežbe jedi in pijač

56.1 I Dejavnost restavracij in druga strežba jedi

56.10 I Dejavnost restavracij in druga strežba jedi

56.101 I Restavracije in gostilne

56.102 I Okrepčevalnice in podobni obrati

56.103 I Slaščičarne in kavarne

56.104 I Začasni gostinski obrati

56.105 I Turistične kmetije brez sob

56.2 I Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi

56.21 I Priložnostna priprava in dostava jedi

56.210 I Priložnostna priprava in dostava jedi

56.29 I Druga oskrba z jedmi

56.290 I Druga oskrba z jedmi

56.3 I Strežba pijač

56.30 I Strežba pijač

56.300 I Strežba pijač



STANDARDNA KLASIFIKACIJA 

DEJAVNOSTI ( SKD )

10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in 

slaščic 

47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah 

z drugim blagom

56.104 Začasni gostinski obrati 

56.300 Strežba pijač

82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 

izpopolnjevanje in usposabljanje

90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško 

uprizarjanje



STANDARDNA KLASIFIKACIJA 

DEJAVNOSTI ( SKD )
Primer:

Izvajanje gledaliških predstav – 90.010 Umetniško 

uprizarjanje

Izdajanje revije na 2 meseca – 58.140 Izdajanje 

revij in druge periodike

Prodaja živil na sejmih – 47.810 Trgovina na 

drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami 

in tobačnimi izdelki

Izvajanje kuharskega tečaja – 85.590 Drugje 

nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in 

usposabljanje



PRIDOBITNA DEJAVNOST - TRGOVINA

47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z 

živili, pijačami in tobačnimi   izdelki

47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s 

tekstilijami in obutvijo

47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z 

drugim blagom

47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, 

stojnic in tržnic



PRIDOBITNA DEJAVNOST - TRGOVINA

 Zakon o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08) 

 Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za 

opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 

37/09)   

 Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe za 

opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 

4/10)



PRIDOBITNA DEJAVNOST - TRGOVINA

Pri opravljanju trgovinske dejavnosti je potrebno 

zagotoviti:

• minimalne tehnične pogoje za opravljanje trgovinske 

dejavnosti,

• pogoje, ki se nanašajo na izobrazbo prodajalca,

• pogoje glede varstva potrošnika

• pogoje glede zagotavljanja varnosti živil ter varnosti 

in zdravja pri delu – Higienske smernice

Prodaja lastnih izdelkov v lastni prodajalni na drobno se 

uvršča med predelovalne dejavnosti –proizvodnja (npr: 

pekarna)



PRIDOBITNA DEJAVNOST - TRGOVINA

• PREMIČNA STOJNICA 

mizi podobna priprava, ki omogoča prodajo blaga.

• TRŽNICA

posebej organiziran in urejen poslovni prostor omogoča 

prodajo blaga na odprtem ali v zaprtem tržnem prostoru. 

tržni red z urnikom obratovalnega časa.

• PISNO SOGLASJE

določena prostor in časovni termin prodaje blaga



PRIDOBITNA DEJAVNOST - TRGOVINA

• Urejen in neoviran dostop

• Oznaka - napis z navedbo društva in sedežem

• PRODAJALEC ( izobrazba in pravna podlaga)

 Označevanje cen ( nedvoumno, jasno, čitljivo, v 

slovenskem jeziku ) in cenik

• Označevanje predpakiranih živil

• Označevanje nepredpakiranih živil



PRIDOBITNA DEJAVNOST - TRGOVINA

• Označevanje tekstilij

• Če je potrebno tehtanje- tehtnica, umerjena…

• Če se prodaja obutev, oblačila- prostor za pomerjanje, 

ogledalo…

• Zdravstvene zahteve pri prodaji živil – trgovinske 

smernice za prodajo na premični stojnici

• Higiena pri prodaji živil in usposabljanje zaposlenih

• Račun



PRIDOBITNA DEJAVNOST - TRGOVINA

SPLETNA TRGOVINA:

Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno 

prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11 in 38/14)

Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (Uradni list RS, št. 96/09 –

uradno prečiščeno besedilo) 

• Na jasen in razumljiv način zagotoviti potrebne 

informacije potrošniku

• Izrecno potrditi, da se strinja z naročilom

• Možnost odstopa



PRIDOBITNA DEJAVNOST - TRGOVINA

SPLETNA TRGOVINA:

Podatki o naslovu in sedežu ponudnika

Veljaven elektronski naslov

Jasno in nedvoumno označiti ceno storitve, navesti 

stroške in dajatve

Splošni pogoji poslovanja

…



PRIDOBITNA DEJAVNOST - GOSTINSTVO

55.240 Planinski domovi in mladinska prenočišča

56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati

56.104 Začasni gostinski obrati

56.300 Strežba pijač

Zakon o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 –

uradno prečiščeno besedilo in 26/14 – ZKme-1B) 

Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o 

obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 21/14) 

idr



PRIDOBITNA DEJAVNOST - GOSTINSTVO

Zakon o gostinstvu: 

Gostinsko dejavnost lahko opravljajo pravne osebe in 

samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za 

opravljanje gostinske dejavnosti, ter društva, ki imajo 

gostinsko dejavnost določeno v svojem temeljnim aktu, če 

izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom (v nadaljnjem 

besedilu: gostinci).

Gostinstvo je priprava in strežba hrane/pijače za takojšne

zaužitje.



PRIDOBITNA DEJAVNOST - GOSTINSTVO

Pri opravljanju gostinske dejavnosti je potrebno 

zagotoviti:

• minimalne tehnične pogoje (glede prostorov, opreme, 

naprav, zunanjih površin) in pogoje glede minimalnih 

storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov

• pogoje, ki se nanašajo na merila in način kategorizacije 

nastanitvenih gostinskih obratov, prostorov za goste pri 

sobodajalcih ter na kmetijah z nastanitvijo in marin

• pogoje glede zagotavljanja varnosti živil ter varnosti in 

zdravja pri delu – Higienske smernice



PRIDOBITNA DEJAVNOST - GOSTINSTVO

Opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata

v premičnih objektih oziroma z objekti, sredstvi ali 

napravami, ki so prirejene v ta namen (stojnica, prikolica, 

prireditveni šotor in podobno).

Če se jed in pijača zaužije pri mizah, potrebno stranišče za 

goste ali zagotovljeno souporabo stranišča, ki je v 

neposredni bližini in dostopno brez posebnih ovir.

Nudijo se lahko le:

- embalirane jedi oziroma predpakirana živila in

- točenje pijač in napitkov v posode za enkratno 

uporabo.



PRIDOBITNA DEJAVNOST - PROIZVODNJA

10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic 

10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja 

trajnega peciva in slaščic 

10.820 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih 

izdelkov

Proizvodnja in promet z živili se morata izvajati skladno z 

načeli higiene živil. 



PRIDOBITNA DEJAVNOST - PROIZVODNJA

• Registrirani živilski obrat - možnost najema 

oziroma uporabe živilskega obrata (kuhinja, 

stojnica…)

• HACCP – v vsakem obratu je potrebno 

organizirati delo na osnovi principov HACCP 

sistema ( Hazard Analysy and Critical Control

Point )



PRIDOBITNA DEJAVNOST - PROIZVODNJA

Primerno označevanje živil in embalaža

Sledljivost živil

Osebna higiena in usposabljanje oseb, ki delajo v 

proizvodnji in prometu z živili



PRIDOBITNA DEJAVNOST – SREČELOV

92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah

Klasične igre na srečo (tombola, srečelov, športne 

stave, številčne loterije ipd)



PRIDOBITNA DEJAVNOST – SREČELOV

Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 –

uradno prečiščeno besedilo, 108/12, 11/14 – popr. in 

40/14 – ZIN-B) 

Uredba o določitvi društev in neprofitnih humanitarnih 

organizacij, ki smejo občasno prirejati klasične igre na 

srečo, in o kriterijih za občasno prirejanje klasičnih iger 

na srečo (Uradni list RS, št. 109/12) 

Pravilnik o klasičnih igrah na srečo, ki se lahko prirejajo 

brez dovoljenja (Uradni list RS, št. 14/09) 



PRIDOBITNA DEJAVNOST – SREČELOV

Društva, ki jim je podeljen status delovanja v javnem 

interesu in neprofitne humanitarne organizacije -

občasno

Druga društva - v okviru lastnega enodnevnega 

kulturnega ali zabavnega programa (tombola, 

srečelov)

POGOJ: 

• sedež na območju Republike Slovenije

• zaradi pridobivanja sredstev za financiranje    

dejavnosti



PRIDOBITNA DEJAVNOST – SREČELOV

• Dovoljenje ministrstva za finance: skupna vrednost 

srečk presega 5.000 EUR in vrednost posameznih 

dobitkov  presega zneska, od katerega se plačuje 

davek na dobitke od iger na srečo (300 EUR)).

• Dovoljenje ni potrebno - Obvestilo upravnemu 

organu  - 8 dni pred prireditvijo

• Pravilnik srečelova oziroma pravila klasičnih iger na 

srečo



PRIDOBITNA DEJAVNOST – SREČELOV

• Cena posamezne srečke ne sme biti večja od 

vrednosti najmanjšega dobitka

• Javnost žrebanja in žrebna komisija

• Čisti dobiček iz klasične igre na srečo je potrebno 

porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je 

organizacija ustanovljena

• Obveznost odtegljaja od dobička (5%)



PRIDOBITNA DEJAVNOST – ORGANIZACIJA IZLETA

Potovanje, ki traja manj kot 24 ur in ne vsebuje 

storitev prenočevanja je izlet

Za turistični aranžma se šteje: 

• če traja nepretrgoma več kot 24 ur ali

• če vključuje nastanitev preko noči ali

• če potovanje, ki traja manj kot 24 ur vključuje 

kombinacijo dveh ali več storitev, kot so prevoz, 

nastanitev, ponudba hrane, obiske znamenitosti 

itd., in se jih prodajajo po skupni ceni. 



PRIDOBITNA DEJAVNOST – ORGANIZACIJA IZLETA

Za turistični aranžma šteje izlet, če vključuje vnaprej 

dogovorjeno kombinacijo dveh ali več navedenih 

storitev, ki se jih nudi v prodajo in prodaja po skupni 

ceni

79.110 Dejavnost potovalnih agencij 

79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj

79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane 

dejavnosti 



PRIDOBITNA DEJAVNOST – ORGANIZACIJA IZLETA

Pravica do opravljanja dejavnosti organiziranja ali 

prodaje turističnih aranžmajev se pridobi na podlagi 

licence (pogoji!), ki jo podeljuje Gospodarska 

zbornica Slovenije

Obveznost zagotavljanja turističnega spremljevalca 

ali turističnega vodnika, ki izpolnjuje zakonske 

pogoje

Jasna navedba, kdo je organizator in kaj cena 

zajema



PRIDOBITNA DEJAVNOST – ORGANIZACIJA IZLETA

Smiselnost navedb v temeljnem aktu, če ne 

izpolnjujemo pogojev

Organizacija izleta kot nepridobitna dejavnost (zaprt 

krog, nejavno povabilo, kalkulacija storitve)

Prenos organizacije izleta na turistično agencijo 

oziroma organizatorja z licenco

Posamezne sestavine izvedene v lastni režiji 

(prevoz, kosilo…)



PRIDOBITNA DEJAVNOST – ORGANIZACIJA IZLETA

Praksa Tržnega inšpektorata:

Ponudniki (pretežno razna društva, zavodi in 

jezikovne šole), ki opravljajo organizacijo aranžmajev 

na nepridobitni podlagi, ki so namenjeni le zaprtemu 

krogu udeležencev, ne zapadejo pod določila ZSRT

Licence se načeloma pri izvajanju te dejavnosti za 

NVO ne zahteva

Ne gre za turistični aranžma, če ni dobička pri 

organizaciji izleta (jasna kalkulacija, dokazila o 

prejemkih in izdatkih)



PRIDOBITNA DEJAVNOST – ORGANIZACIJA IZLETA

Primer:

Organiziranje strokovne ekskurzije:

79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj

82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 

izpopolnjevanje in usposabljanje



PRIDOBITNA DEJAVNOST – ORGANIZACIJA DOGODKA

Prirejanje koncertov, organizacija raznih prireditev, 

uprizoritve kulturnih predstav:

90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško ustvarjanje

Organiziranje različnih delavnic za odrasle: 

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 

izpopolnjevanje in usposabljanje

Organiziranje izobraževalne športne delavnice: 

85.510 Izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja na 

področju športa in rekreacije



PRIDOBITNA DEJAVNOST – ORGANIZACIJA DOGODKA

Organiziranje strokovnih seminarjev: 

82.300 Organiziranje razstav, sejmov in srečanj

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 

izpopolnjevanje in usposabljanje

Prijava prireditve – kdaj?

Obveznosti organizatorja dogodka



ODGOVORNOST IN OBVEZNOSTI

Društvo:

Za zakonito poslovanje društva odgovarjata

društvo in zastopnik društva (če temeljni akt

ne določa drugače)

Društvo odgovarja za svoje obveznosti z 

vsem svojim premoženjem

IZJEMA:

Odgovarjajo odgovorne osebe društva, ki 

•so v svojo korist ali korist koga drugega 

zmanjšale premoženje društva ali 



ODGOVORNOST IN OBVEZNOSTI

•s preusmeritvijo poslovanja oziroma 

finančnih tokov na drugo obstoječo ali 

novoustanovljeno pravno osebo ali fizično 

osebo preprečile povečanje premoženja 

•čeprav so vedele, da društvo ne bo moglo 

poravnati obveznosti tretjim osebam 



ODGOVORNOST IN OBVEZNOSTI

Zavod:

Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s 

sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.

Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti 

zavoda, če ni z zakonom ali aktom o 

ustanovitvi drugače določeno.

Direktor organizira in vodi delo in 

poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa 

zavod in je odgovoren za zakonitost dela 

zavoda.



ODGOVORNOST IN OBVEZNOSTI

Ustanova:

Ustanovitelj ustanove ne odgovarja za 

obveznosti ustanove

Predsednik uprave predstavlja in zastopa 

ustanovo v obsegu, določenem z aktom o 

ustanovitvi in s pravili

Uprava je dolžna ravnati s premoženjem 

ustanove s skrbnostjo dobrega gospodarja.



VPRAŠANJA ?



Hvala za vašo pozornost!

Sledi: 

FINANČNE POSLEDICE NEPRIDOBITNE IN 

PRIDOBITNE DEJAVNOSTI

Tjaša Bajc


