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1. SPREMEMBA PRAVILNIKA O IZVAJANJU ZAKONA O DAVKU NA DODANO
VREDNOST
V Uradnem listu RS, št. 39/16, z dne 3. 6. 2016 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, ki je začel veljati 4. 6. 2016.
Z vidika administrativne poenostavitve v zvezi z delovanjem nepridobitnih organizacij, vključno
nevladnih organizacij oziroma društev, se z novim šestim, sedmim in osmim odstavkom 143. člena
pravilnika določa izjema od obveznosti izdaje računov v skladu z drugim odstavkom 81. člena
ZDDV-1.

Spremeni oz. dopolni se 143. Člen Pravilnika (doda se 6. Odstavek):

Šesti odstavek 143. člena pravilnika
Točka a) novega šestega odstavka 143. člena pravilnika
Po točki a) novega šestega odstavka 143. člena pravilnika je določena izjema od obveznosti izdajanja
računov za dobave blaga in storitev osebam, ki niso davčni zavezanci (fizičnim osebam – končnim
potrošnikom, ki ne opravljajo dejavnosti), če vrednost obdavčljivih (obdavčenih in oproščenih) dobav v
tekočem koledarskem letu ne preseže oziroma ni verjetno, da bo presegla znesek 5.000 eurov, pod
pogojem, da tako dobavo opravijo:
- nepridobitne organizacije iz 11. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 ali
- drugi davčni zavezanci (osebe, ki niso osebe javnega prava, na primer društva), ob pogoju, da
kumulativno izpolnjujejo pogoje:
a) njihov cilj ni doseganje dobička, če pa dobiček vseeno dosežejo, ga ne smejo razdeliti, temveč ga
morajo nameniti za nadaljnje opravljanje ali izboljšanje storitev;
b) jih upravljajo in vodijo večinoma prostovoljci, ki sami ali preko drugih oseb niso posredno ali
neposredno udeleženi v rezultatih teh dejavnosti;
c) zaračunavajo cene, ki jih odobrijo pristojni organi, ali cene, ki niso višje od takšnih odobrenih cen, ali
za dobave, za katere ni potrebna odobritev cen, cene, ki so nižje, kot jih za podobne dobave
zaračunavajo davčni zavezanci, ki obračunavajo DDV.
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V »prag« 5.000€ se ne vštevajo: članarine plačane društvu, prejete donacije, sredstva prejeta od
občin in druge subvencije (npr. FIHO sredstva), ter obresti.
Ne pozabite tudi na 7. Odstavek :
Sedmi odstavek 143. člena pravilnika
Osebe iz a) točke novega šestega odstavka 143. člena pravilnika, ki z obdavčljivimi (obdavčenimi in
oproščenimi) dobavami v tekočem koledarskem letu presežejo znesek 5.000 eurov (torej več ne
izpolnjujejo pogojev za izjemo od obveznosti izdajanja računov po a) točki šestega odstavka), lahko
uveljavljajo izjemo od obveznosti izdajanja računov le za dobave blaga in storitev v skladu z b) točko
šestega odstavka 143. člena pravilnika.
Na podlagi točke a) novega šestega odstavka 143. člena izjema od obveznosti izdajanja računov za
vse dobave blaga in storitev velja zgolj za najmanjše davčne zavezance, pri katerih gre tradicionalno
povsem ali pretežno za prostovoljne (volonterske) organizacije. Navedeno pa ne pomeni, da je pogoj
za izjemo od izdajanja računov, da so dobave blaga ali storitev, ki jih opravijo te nepridobitne
organizacije, oproščene skladno z 11. točko prvega odstavka 42. člena ZDDV-1 ali skladno s 43.
členom ZDDV-1, ampak lahko te nepridobitne organizacije opravljajo tudi katere koli druge obdavčene
ali oproščene dobave blaga ali storitev, članom ali nečlanom, za katere pa jim po novi točki a) šestega
odstavka ni treba izdati računa v skladu z DDV zakonodajo. Izjema od obveznosti izdajanja računov
velja tako v primeru občasnih dogodkov, kot tudi v primeru kontinuiranih dobav (večkrat na leto) ali po
vnaprej določenem programu (npr. vsak mesec, nekaj dni v mesecu, vsak določen dan/dneve v tednu
ali pogosto v času sezone ipd.).
Do izjeme od obveznosti izdaje računa so tako po točki a) novega šestega odstavka upravičene
nepridobitne organizacije iz 11. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1. To so tiste nepridobitne
organizacije (osebe javnega prava), ki so ustanovljene s cilji politične, sindikalne, verske, rodoljubne,
filozofske, humanitarne ali državljanske narave. V teh primerih so to nepridobitne organizacije, ki
opravljajo:
- dejavnost sindikatov pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: S/94.2;
- dejavnost verskih organizacij pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: S/94.91;
- dejavnost političnih organizacij pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: S/94.92;
- dejavnost drugih članskih organizacij pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: S/94.99.
Poleg nepridobitnih organizacij (oseb javnega prava), pa bodo do izjeme od obveznosti izdajanja
računov po točki a) novega šestega odstavka upravičene tudi osebe zasebnega prava (npr. društva),
ki izpolnjujejo pogoje za izjemo od obveznosti izdajanja računov in bodo opravljale:
a) dobave svojim članom kot povračilo za članarino ali
b) dobave v primerih, ko se ne pobira članarina (npr. v primeru občasnih ali rednih aktivnosti
upokojenskih društev, planinskih društev, prodaja koledarjev gasilskih društev, ipd.).
To pomeni, da so s to določbo zajete situacije, ko npr. društvo za upokojence organizira izlet, ki se v
celoti financira iz zneska članarine, kot tudi primeri, ko izlet v celoti financira član društva sam ali pa
oseba, ki sicer ni član društva, se pa udeleži izleta, ki ga organizira društvo (npr. izleta se udeleži
upokojenka, ki je članica društva za upokojence in njena upokojena prijateljica, ki ni članica tega
društva ali njen družinski član (vnuk, otrok), ki ni niti upokojenec niti član tega društva). Zajete pa so
tudi situacije, ko se izlet do določene višine krije iz članarine, razliko do polne cene pa plača član
društva sam. Vključene so tudi situacije, ko npr. planinsko društvo organizira pohode za manjše število
pohodnikov vsako prvo nedeljo v mesecu po vnaprej določenem programu; društvo odvisnikov, ki
organizira petkrat letno skupno druženje za svoje člane; vaško kulturno društvo, ki enkrat na mesec
pripravi amatersko gledališko ali glasbeno predstavo; društvo proti mučenju živali, ki organizira
licitacijo izdelkov ali doniranih predmetov za zbiranje sredstev za brezdomne živali, pri katerih gre za
redno dejavnost društva, čeprav ni vnaprej terminsko določena, ipd.
Točka b) novega šestega odstavka 143. člena pravilnika
Nepridobitne organizacije oziroma društva, ki bodo s svojimi dobavami blaga in storitev presegla prag
5.000 evrov obdavčljivih dobav, pa bodo lahko pod določenimi pogoji upravičena do izjeme od
obveznosti izdajanja računov za določene dobave na podlagi točke b) novega šestega odstavka 143.
člena pravilnika. Po tej točki je izjema od obveznosti izdajanja računov dodatno predvidena za dobave
blaga in storitev v zvezi z dogodki za zbiranje denarnih sredstev, pod pogojem, da tako dobavo:
- opravijo osebe:
a) katerih dejavnosti so oproščene plačila DDV v skladu s 1., 6., 7., 8., 11., 12. ali 13. točko prvega
odstavka 42. člena ZDDV-1 (bolnišnice, socialno varstveni zavodi, vključno z domovi za starejše, vrtci,
šole, nepridobitne organizacije iz točke a), nepridobitne organizacije v zvezi s storitvami, povezanimi s
športom in kulturne organizacije v zvezi s kulturnimi storitvami),
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b) ki izpolnjujejo pogoje iz 43. člena ZDDV-1 (te osebe morajo za oprostitev plačila DDV davčnemu
organu predhodno predložiti priglasitev po 43. členu ZDDV-1),
- dogodek organizirajo priložnostno ter izključno v svojo lastno korist in
- ni verjetno, da taka oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence.
Navedeno pomeni, da izjema od obveznosti izdaje računov velja npr. za dobave blaga na šolskih
bazarjih in dobave, ki jih prostovoljno gasilsko društvo opravi na gasilski veselici (npr. vstopnice in
druge dobave), če z njimi zbirajo sredstva za svoje delovanje (npr. organizirajo srečelov, pri katerem
za kupljeno »srečko« prejmeš določene izdelke, ki so jih društvu donirala podjetja ali posamezniki, 3/3
zbran denar iz naslova prodanih srečk pa je namenjen društvu). Niso pa zajete dobave blaga in
storitev, ki jih gostinec opravi na gasilskih veselicah v svojem imenu.
Vrednost opravljenih dobav v teh primerih ni omejena, kot tudi ni predpisanih dodatnih evidenc o
opravljenih dobavah v zvezi s takšnimi dogodki za zbiranje denarnih sredstev (velja le za osebe, ki
opravljajo določene dejavnosti, ki so oproščene; dogodke za zbiranje denarnih sredstev te
organizacije organizirajo priložnostno ter izključno v svojo lastno korist; ni verjetno, da taka oprostitev
vodi k izkrivljanju konkurence).

2. Novo javno povabilo Zavoda za zaposlovanje »ZAPOSLI.ME 2016/2017«
Javno povabilo se izvaja v okviru istoimenskega programa Spodbujanje zaposlovanja: Zaposli.me
2016/2017. Namenjeno je spodbujanju zaposlovanja in izboljšanju zaposlitvenih možnosti
brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več in se težje zaposlijo. Hkrati program prispeva k zmanjšanju
neskladij med ponudbo iskalcev zaposlitve in povpraševanjem delodajalcev na trgu dela (zmanjšanju
t. i. strukturnih neskladij). Za pridobitev subvencije morajo brezposelni ustrezati ciljni skupini
programa, ki je podrobneje opredeljena v javnem povabilu.
Za subvencionirane zaposlitve je na voljo skoraj 34 milijonov EUR, ki jih financirata Republika
Slovenija (20 %) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 % celotne vrednosti).
Šestdeset odstotkov vseh sredstev je namenjenih za brezposelne s stalnim prebivališčem v vzhodni
Sloveniji, 40 % pa za brezposelne s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji.
Delodajalci lahko ponudbe za subvencionirano zaposlitev brezposelnih oddajo na javno povabilo od
3. 6. 2016 od 10. ure. Predložijo jih osebno ali po pošti v glavno pisarno območne službe, ki je
pristojna glede na njihov sedež. Elektronska oddaja ponudbe je možna na Portalu za delodajalce,
kjer se je pred prvo uporabo treba registrirati. Povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev,
najkasneje do 31. 7. 2017 do 14.45, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.
Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev
vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega ali so samozaposleni ter
izpolnjujejo še vse druge pogoje, opredeljene v javnem povabilu.
V subvencionirano zaposlitev pri delodajalcih bomo vključevali brezposelne, ki izpolnjujejo vsaj
enega od naslednjih kriterijev:
•
•
•

so dopolnili 30 let ali več in so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
so starejši od 50 let in so najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih,
so dopolnili 30 let ali več, imajo končano največ osnovno šolo in so najmanj 6 mesecev
prijavljeni v evidenci brezposelnih.
Delovno razmerje mora trajati neprekinjeno najmanj eno leto za polni delovni čas (40 ur na teden)
oziroma za krajši delovni čas (v skladu odločbo o invalidnosti). Za krajši delovni čas se lahko zaposlijo
tudi osebe, ki so najmanj 12 mesecev prijavljene med brezposelnimi in se želijo zaposliti za krajši
delovni čas. Delodajalci morajo zaposlenim zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega
razmerja v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo.
Višina subvencije je odvisna od števila kriterijev, ki jim ustreza brezposelni iz ciljne skupine
programa:

•

5.000 EUR za osebo, ki ustreza enemu kriteriju;
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•
•

6.000 EUR za osebo, ki ustreza dvema kriterijema;
7.000 EUR za osebo, ki ustreza vsem trem kriterijem.
Subvencija se izplača delodajalcem v enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelnega.
Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morajo delodajalci pri nas objaviti prosto delovno mesto.
To lahko storijo tudi elektronsko na Portalu za delodajalce. Na podlagi tega jim napotimo brezposelne
iz ciljne skupine povabila glede na zahteve delovnega mesta. Delodajalec izmed napotenih
brezposelnih izbere ustreznega kandidata. Po zaključenem postopku izbora se prijavi na javno
povabilo. Predloži lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne
skupine brezposelnih.
Brezposelni iz ciljne skupine javnega povabila se glede možnosti vključitve v program obrnejo na
osebnega svetovalca pri uradu za delo, kjer so prijavljeni.
Program Zaposli.me na Zavodu za zaposlovanje izvajamo od leta 2009. Od takrat je bilo v
subvencionirano zaposlitev vključenih več kot 18.500 brezposelnih pri več kot 12.700 delodajalcih.
Spodbudno je, da en mesec po izteku subvencije ostane zaposlenih 62 % udeležencev programa,
eno leto po izteku subvencije pa je zaposlenih 49 % udeležencev.
Poglejte si predstavitev programa za iskalce zaposlitve, za mobilne uporabnike.
Preberite več o javnem povabilu za delodajalce, za mobilne uporabnike.
Program Zaposli.me 201672017 poteka na podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike 2014–2020, v okviru 8. prednostne osi (Spodbujanje zaposlovanja in
transnacionalna mobilnost delovne sile), prednostne naložbe 8.1 (Dostop do delovnih mest za iskalce
zaposlitve in neaktivne osebe) in specifičnega cilja 8.1.1 (Povečanje zaposlenosti brezposelnih).
3. LETNI REGRES ZA LETO 2016
NE POZABITE NA IZPLAČILO REGRESA ZAPOSLENIM ZA LETO 2016!
Višina regresa za letni dopust za leto 2016 - gospodarstvo
Najnižji znesek regresa določa ZDR-1, ki določa, da je delodajalec dolžan izplačati regres za letni
dopust zaposlenemu, ki ima pravico do letnega dopusta, najmanj v višini minimalne plače. Od 1. 1.
2016 dalje minimalna plača znaša 790,73 za polni delovni čas (Uradni list RS, št. 13/10 – Zakon o
minimalni plači in Uradni list RS, št. 6/16 – Znesek minimalne plače).
Minimalni znesek regresa za leto 2016: 790,73 € bruto.
Najvišji znesek regresa za letni dopust, od katerega še ni potrebno obračunati prispevkov: 70 %
povprečne plače v RS za predpretekli mesec.
Zadnji znani podatek o višini povprečne plače za predpretekli mesec je objavljen na straneh
Statističnega urada. Trenutno objavljen podatek je za mesec marec 2016 – povprečna mesečna bruto
plača: 1.593,27€ - torej 70% znaša: 1.115,28€!
Rok za izplačilo regresa je do 1. julij 2016.
Pravica do letnega dopusta in regres, kadar ima delavec sklenjeno pogodbo za krajši delovni
čas!
ZDR daje pravico do minimalnega letnega dopusta, ki ne more biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to
ali delavec dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Zahteva po enakem
obravnavanju delavcev s krajšim delovnim časom glede pravice do letnega dopusta izhaja tudi iz
Konvencije MOD št. 132 o plačanem letnem dopustu. Tako ima delavec, ki dela s krajšim delovnim
časom, pravico do polnega in ne samo sorazmernega letnega dopusta.
V zvezi z nadomestilom plače v primeru odsotnosti z dela zaradi izrabe letnega dopusta je treba
upoštevati, da je delodajalec dolžan delavcu izplačati nadomestilo plače za tiste dneve in za toliko ur,
kolikor znaša delovna obveznost delavca na dan, ko zaradi izrabe letnega dopusta ne dela (deveti
odstavek 137. člena ZDR-1).
V skladu s petim odstavkom 131. člena ZDR-1 je delavec upravičen do izplačila regresa za letni
dopust sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko
delavec dela krajši delovni čas v skladu s 67. členom ZDR-1.

4. INFORMATIVNI IZRAČUN ZA LETO 2015 – NOVOST
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Za leto 2015 bo informativni izračun dohodnine izdan vsem davčnim zavezancem, ki so imeli
kakršenkoli dohodek, ki se všteva v letno odmero dohodnine, ne glede na znesek dohodka.
Tako bo IID prejelo približno 600.000 zavezancev več kot v preteklih letih.
Ta sprememba bo povzročila, da davčnim zavezancem, ki jim je bila med letom odtegnjena
akontacija dohodnine, pa zaradi tega, ker njihovi bruto dohodki med letom ne presežejo
zneska splošne oz. posebne osebne olajšave za študente in dijake, doslej niso prejeli IID, ne
bo potrebno vlagati napovedi za odmero dohodnine, da bi dosegli vračilo preveč plačanega
davka. Teh je bilo v preteklosti letno približno 7.500. Največ dodatnih IID bo izdanih davčnim
zavezancem upokojencem, pri katerih niti ne bo prišlo do poračuna dohodnine (približno
500.000 zavezancev).

5. PROSTOVOLJCI PREJEMNIKI SOCIALNE POMOČI
Zakon o socialno varstvenih prejemkih zdaj v 26. členu, ki določa merila za določitev višine
minimalnega dohodka, z namenom spodbujanja k delu in ohranjanju motivacije za delo, zagotavlja
dodatek za delovno aktivnost. Isti člen v osmi alineji kot delovno aktivne osebe šteje tudi osebe, ki
imajo sklenjen Dogovor o prostovoljnem delu po zakonu, ki ureja prostovoljstvo.
Ko govorimo o prostovoljskih organizacijah mislimo na nevladne organizacije, ki so vpisane v vpisnik
prostovoljskih organizacij AJPES. Ena takšnih organizacij je tudi klub Metulj.

Če ste že prejemnik denarne socialne pomoči in razmišljate o prostovoljnem delu ( lahko se
pridružite tudi nam) ali pa ga že opravljate, potem svojemu centru za socialno delo sporočite, da ste
delovno aktivni tukaj. Izpolniti je potrebno rubriko »sporočam naslednje spremembe«, ki se nahaja na
prvi strani obrazca in vlogi predložiti kopijo omenjenega dogovora o opravljanju prostovoljskega dela.

Prejemnik denarne socialne pomoči, ki je samska oseba in je prostovoljec, bo zaradi prostovoljnega
dela prejel za 75,37 EUR višjo denarno pomoč. V primeru, da pomoč prejema par in sta kot
prostovoljca delovno aktivna oba, se njuna skupna denarna socialna pomoč zaradi prostovoljstva
poveča za 113,06 EUR.

6. IZPIS O DATUMU PREDVIDENE UPOKOJITVE IN VIŠINI PRIČAKOVANE
POKOJNINE
V prilogi vam posredujem tudi pojasnilo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve;
Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela, ki dodatno pojasnjuje izpis o datumu
predvidene upokojitve in višini pričakovane pokojnine, ker se v zadnjem času s vaše strani
povečuje zanimanje za te informacije.
7. MESEČNA TEMA – OLAJŠAVA ZA VZDRŽEVANE DRUŽINSKE ČLANE
Ker so novice, ki se jih trudim pripraviti in napisati tako, da vam bodo blizu in
uporabne kljub temu »skrajno dolgočasno branje« predlagam, da v novicah uvedemo
dodatno točko – mesečna tema, kjer bom izbirala teme, ki so vam blizu tudi v
vsakdanjem življenju in uporabne kot splošno znanje. Vesela bom tudi vaših
predlogov!
Za prvo temo meseca sem izbrala olajšavo za vzdrževane družinske člane, ker je ravno
aktualna tema zaradi prejetih informativnih izračunov dohodnine za leto 2015….
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1. Kdo je lahko vzdrževani družinski član (VDČ)?
VDČ so lahko brez omejitev otroci do 18. leta starosti. Vsi ostali (npr. starejši otroci od 18 let, zakonski
partnerji in starši zavezanca) pa morajo izpolnjevati posebne pogoje, ki so predstavljeni v navodilih za
izpolnjevanje Vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri
informativnem izračunu dohodnine.
2. Dva načina uveljavljanja olajšave
Vzdrževane družinske člane (VDČ) lahko zavezanci za dohodnino uveljavljajo pri izračunu
akontacije dohodnine (na mesečni ravni) ali pri informativnem izračunu akontacije dohodnine (na
letni ravni). Zavezanec, ki ne prejme informativnega izračuna dohodnine, lahko olajšavo uveljavlja
v napovedi za odmero dohodnine.
3. Uveljavljanja olajšave na mesečni ravni
Če se zavezanec odloči, da bo VDČ uveljavljal med letom pri izračunu akontacije dohodnine,
mora svojemu delodajalcu dostaviti izpolnjen obrazec, ki se imenuje »Obvestilo o uveljavljanju
olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine«. Zaradi medletnega
načina uveljavljanja olajšave bo imel zavezanec višjo mesečno neto plačo, kot bi jo imel sicer.
4. Uveljavljanje olajšave na letni ravni
Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave, in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti, mora
najpozneje do 5. februarja na svoj pristojni finančni urad vložiti obrazec, ki se imenuje »Vloga za
uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu
dohodnine«.
5. Kakšne bodo posledice, če olajšave ne uveljavljam?
Če olajšave ne boste uveljavljali niti na mesečni niti na letni ravni, boste na dom prejeli informativni
izračun dohodnine (IID), v katerem olajšava ne bo upoštevana. Zaradi tega boste imeli v svojem IID-ju
večje doplačilo oz. manjše vračilo dohodnine, kot sicer. Če jo boste želeli uveljavljati, boste morali
podati ugovor zoper informativni izračun dohodnine. V ugovoru se olajšava še da uveljavljati, vendar
boste morebitno vračilo dohodnine prejeli nekaj mesecev kasneje, kot sicer.
6. Kdo uveljavlja olajšavo?
Če otrok izpolnjuje pogoje za uveljavljanje olajšave za VDČ, ga lahko uveljavlja eden izmed staršev ali
pa oba. V slednjem primeru si morata starša čas uveljavljanja razdeliti tako, da njuna vsota ne preseže
12 mesecev (npr. vsak po 6 mesecev). Če se ne moreta sporazumeti, kdo bo uveljavljal olajšavo za
istega vzdrževanega družinskega člana, se prizna vsakemu sorazmerni del olajšave (vsakemu
polovica). Vsak zavezanec si lahko izračuna, kako naj ugodneje uveljavlja VDČ s programom za testni
izračun dohodnine, ki je dostopen na spletni strani eDavkov

8. ODSTOTNOST LETNI DOPUST!
Obveščam vas, da sem zaradi letnega dopusta od vključno dne 24.07.2016 do vključno
31.07.2016 odstotna zaradi letnega dopusta., Ker je v mesecu tudi rok za oddajo
obračunov ddv za tromesečje vas LEPO PROSIM, da mi do 15.07.2016 dostavite
dokumentacijo za obračun davka na dodano vrednost da ne zamudimo roka oddaje!

Pripravila:
Petka Pušnjak Strižič d.n.o.
Pušnjak Anka
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