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VPRAŠANJA IN ODGOVORI na 1. JAVNI POZIV za izbor operacij sofinanciranih iz sklada 
EKSRP za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju  

LAS Vipavska dolina v letu 2017 
 

 

Ali lahko enakopravno sodeluje na Javnih pozivih LAS Vipavska dolina nekdo, ki ni član LAS 
Vipavska dolina? 

Na Javne pozive LAS Vipavska dolina se lahko prijavijo tudi tiste organizacije, društva ali 
posamezniki, ki niso člani LAS Vipavska dolina.  

 

Ali lahko na razpisu sodeluje nekdo, ki nima sedeža na območju LAS Vipavska dolina? 

Na razpisu LAS Vipavska dolina ne more sodelovati nekdo, ki nima sedeža na območju 
LAS. Izjema velja za tiste organizacije, ki so organizirane na tak način, da opravljajo svojo 
dejavnost na širšem področju regije ali države (npr. KGZ Nova Gorica, ki deluje na 
območju občin Ajdovščina in Vipava in ima v Ajdovščini svojo izpostavo).  

 

V 1. Javnem pozivu za nekatere ukrepe iz SLR ni razpisanih sredstev iz sklada EKSRP. 

Ukrepi v SLR, za katere ni predvidenega sofinanciranja iz EKSRP, lahko pridobijo (če so 
izbrani in potrjeni) sredstva iz ESRR, vendar tovrstno sofinanciranje ni predmet 1. Javnega 
poziva LAS Vipavska dolina.  

 

Če bo na enem ukrepu več pozitivno točkovanih vlog, na enem ukrepu pa ne bo nobene 
vloge, ali se bodo v tem primeru sredstva razporejala? 

Ne. Prerazporejanja med ukrepi in tematskimi področji so možna le, če se tako odločita 
Upravni odbor in Skupščina LAS. V takem primeru je potrebno spremeniti SLR. 
Spremembo morajo pravočasno potrditi tudi pristojni državni organi (MKGP in MGRT).  

 

Obdobje upravičenosti stroškov:  
Upravičeni stroški za izvedbo operaciji sofinanciranih iz EKSRP so stroški, nastali po izdaji 
odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) odobri 
izvajanje predlagane operacije.  
Lahko to prevedete v datume. Kdaj naj bi torej ARSKTRP izdala odločbe in kakšen je 
razpoložljiv čas izvajanja projekta – torej do kdaj najkasneje se mora projekt zaključiti?  

Terminologija postopka:  
Rok za oddajo vlog, 10.04.2017. 
Vodilni partner na podlagi poročila ocenjevalne komisije in odločitve Upravnega odbora v 
60 dneh od poteka roka za prijavo na javni poziv obvesti prijavitelje o odločitvi glede 
njihove prijave (sredina junija). 
Upravičenec mora izvesti operacijo najpozneje v treh letih od pravnomočnosti odločbe.   
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Kdaj bo ministrstvo izdalo odločbe je težko napovedati, upajmo, da čim prej (pred 
jesenjo). 

 

Ali je datum oddaje vloge pomemben? Bodo imele vloge, ki bodo prej oddane prednost 
pri financiranju?  

Prijave na javni poziv je potrebno poslati na način, ki je opredeljen v javnem pozivu.  
Ocenjevalna komisija bo enakopravno obravnavala in ocenila vse pravočasno prispele  in 
popolne vloge. Sredstva se dodeljujejo najbolje ocenjenim vlogam do porabe sredstev. 

 

Naša ideja spada pod dva ukrepa. Se lahko z zaključenimi aktivnostmi in finančno 
konstrukcijo prijavimo na dva razpisana ukrepa? 

Ne.  Vsebina operacije mora biti zastavljena tako, da bo umeščena v en ukrep. 

 

Ali so upravičeni stroški projekta stroški priprave vloge na javni poziv?  

Ne. Stroški priprave vloge in zahtevka so za prijavitelje in partnerje na projektu 
neupravičen strošek.  

 

Ali je dovolj, da ima fizična oseba začasno prebivališče ali mora imeti stalno prebivališče 
na območju LAS? 

Fizična oseba mora imeti na območju LAS stalno prebivališče. 

 

Ali lahko prispevek v naravi uveljavljajo tudi podjetja in pod kakšnimi pogoji? 

Ne. Za prispevek v naravi ni prejeto plačilo, prav tako ni podprto z računi ali 

enakovrednimi dokumenti. Prispevek v naravi se lahko zagotovi v obliki dela, blaga in 

zemljišč. 

 

Ali je potrebno ob prijavi na javni poziv k vlogi priložiti najmanj tri tržno primerljive 
ponudbe za izvedbo vsake aktivnosti pri izvajanju operacije? 

Ne. Ni potrebno za aktivnosti, ki so navedene v Katalogu stroškov in najvišjih priznanih 
vrednosti, ko je dovolj ena ponudba. Ni potrebno tudi za stroške dela (plače osebja), saj se 
bodo stroški dela priznali na podlagi dokazil o dejansko nastalih stroških.    

 

Ob prijavi na javni poziv moramo k vlogi priložiti najmanj tri tržno primerljive ponudbe za 
izvedbo posameznih aktivnosti. Ali smo potem ob izvajanju operacij vezani na točno 
določenega podizvajalca, katerega ponudbe smo priložili k vlogi?  

Ne. Ponudbe priložene k vlogi na javni poziv so namenjene izračunu najvišjih priznanih 
vrednosti posameznih stroškov. Ko je operacija potrjena, izberete izvajalca, ki ni nujno 
eden izmed tistih, katerega ponudba je bila priložena vlogi. Nove ponudbe je potrebno 
priložiti zahtevku za izplačilo.  
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Ali mora imeti ponudnik materiala oz. storitev (zunanji izvajalec) sedež na območju LAS 
Vipavska dolina? 

Ne, ni nujno.  

 

Zanima nas kako je s prilaganjem treh ponudb k vlogi za nakup zemljišč? Ali je dovolj, da 
se k vlogi priloži potrdilo neodvisnega cenilca ali drugega organa? V tem primeru ne 
moraš prilagati treh ponudb, saj gre za enega lastnika dotičnega zemljišča?  

K vlogi je potrebno priložiti 3 cenitve (neodvisne, GURS+2).  

 

Ali se stroški, navedeni v katalogu, nanašajo zgolj na točno določen specifičen strošek, kot 
je opredeljen v katalogu, ali pa se lahko uporabi za vse primerljive stroške? Ali se za 
podobna dela upoštevajo vrednosti iz kataloga? 

Katalog stroškov se uporablja za tiste stroške, ki jih katalog pokriva, točno določene 
stroške in ne za »podobna« ali »primerljiva« dela. V primeru, da je najvišja priznana 
vrednost opredeljena v katalogu, ni potrebno predložiti treh ponudb, temveč le eno.  V 
primeru, da v katalogu ni stroška je potrebno predloži tržno primerljive ponudbe treh 
ponudnikov. 

 

Ali je dovolj, da se za prispevek v naravi v obliki objekta ali zemljišča k vlogi priloži potrdilo 
neodvisnega cenilca ali drugega cenilca, brez prilaganja treh ponudb.  

Za prispevek v naravi je potrebno priložit tri primerljive ponudbe. 

 

Gre za novoustanovljeno podjetje, ki je bilo registrirano v letu 2016 in za to nima letnega 
računovodskega izkaza z Bilanco stanja in Izkazom poslovnega izida za leto 2015, kar je 
zahtevano v javnem pozivu. Kakšno dokazilo mora prijavitelj priložiti, da bo izkazoval 
prihodke v preteklem koledarskem letu.  

Potrebno je predloži dokazilo s katerim prijavitelj dokazuje, da je podjetje novo 
ustanovljeno in registrirano v letu 2016. 

 

Ali je pridobitev gradbene dokumentacije, ki nastane že pred pričetkom operacije, 
upravičen strošek? 

Stroški storitev zunanjih izvajalcev za storitve arhitektov, inženirjev in svetovalcev, za 
pridobitev gradbene, projektne oziroma tehnične dokumentacije, za svetovanje v zvezi z 
okoljsko in ekonomsko trajnostjo, vključno s stroški za študije izvedljivosti, za geodetska in 
agronomska dela, za arheološka izkopavanja in arheološki nadzor ter za nadzor nad 
izvedbo gradbenih in obrtniških del so upravičeni (datum upravičenosti od 1. januarja 
2014), če so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe. Uveljavljajo se lahko v 
višini 10 % od upravičene vrednosti operacije. 

 

Ali lahko javni zavod kot parter svoj vložek prispeva v izdelavi delovnega zvezka 
(oblikovanje, material, tisk) ali samo v opremi? 
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Javni zavod lahko svoj finančni prispevek uveljavlja v obliki stroškov dela (v primeru, da 
ima zaposlene osebe, ki jih izplačuje plačo) ali zunanjih storitev za katere poravna račun, 
ki ga potem uveljavlja v projektu. Prispevek v naravi (do 10 % upravičenih stroškov v delu 
ali materialu)  uveljavljajo društva. 

 

Kaj se šteje kot nov program, produkt ali storitev? Ali v ta pojem spadajo: strategija, 
priročnik, vprašalni, spletna stran, delovno mesto, priznanje? 

Nič od naštetega ni nov program, produkt ali storitev. So bolj rezultati oz. neposredni 
učinki. Nove programe (veliko je npr. turističnih programov vodenja, izobraževalni 
programi itd.) in produkte (konkretni izdelki ali npr. turistični produkti) je smiselno 
predstaviti na spletni strani, ki nastane tekom projekta. Ravno tako storitve. Če tekom 
operacije ustvarimo neke nove produkte, programe in/ali storitve, jih je smiselno po 
koncu operacije TRŽITI, zato smatramo tako operacijo tudi bolj trajnostno naravnano. 

 

V finančnem načrtu operacije lahko navedemo postavitev spletne strani kot strošek? 

Da. Spletna stran mora ostati aktivna še 5 let po zaključku projekta oz. izplačilu zadnjega 
zahtevka.  

 

Objekt, ki bi bil predmet investicije v operaciji je v privatni lasti, zato razmišljamo, da bi 
kot partner v projektu nastopila fizična oseba. Sicer v besedilu poziva vidimo, da je to 
mogoče, prosimo pa še za mnenje in potrditev. 

Fizična oseba je lahko partner/upravičenec v operacijah, vendar gredo vsa nepovratna 
sredstva v dohodninsko napoved. 

 

V okviru operacije bi želeli izvesti promocijo (se udeležiti dogodka) v Ljubljani. Ali lahko 
uveljavljamo stroške povezane s tem dogodkom? 

Ne. Aktivnosti promocije se morajo izvajati v času izvajanja operacije in na območju LAS, 
da so lahko upravičen strošek. 

 

Ali lahko partnerji v operaciji sodelujejo tudi brez finančnih obveznosti, torej ali lahko 
sodelujejo samo vsebinsko, ne črpajo nepovratnih sredstev in ne vlagajo svojih sredstev? 
Če to ni možno, kakšna je najnižja finančna soudeležba posameznega partnerja v 
operaciji?   

Partner v operaciji je tisti, ki prevzame izvedbo določenih aktivnosti v operaciji in krije 
stroške za izvedbo teh aktivnosti. Najnižji delež finančne soudeležbe posameznega 
partnerja v operaciji sicer ni določen oz. predpisan. Pri vključitvi partnerjev v operacijo 
bodite pozorni, da so naloge med partnerji v operaciji jasno definirane (zapisane v  vlogi), 
realne in izvedljive ter, da partnerji enakovredno sodelujejo pri operaciji.  

 

Ali lahko posamezna ponudba vsebuje oceno stroškov za aktivnosti, ki jih bo izvajalo več 
partnerjev? Ali mora ponudba biti ločeno izdana za točno določeno aktivnost, ki jo bo 
izvajal posamezni partner v operaciji?  
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Ponudbe naj bodo izdane glede na aktivnosti, ki jih bo izvajal določen partner v operaciji, 
torej ločeno.  

 

V objektu se bodo izvajala gradbeno obrtniška dela in nakup opreme za ta objekt. 
Pridobljeno je gradbeno dovoljenje, ki bo priloga prijavi na razpis. V razpisu je navedeno, 
da je za del naložbe, za katero ni potrebno gradbeno dovoljenje potrebno priložiti 
pravnomočno uporabno dovoljenje, katerega pa nimamo, saj ga bo objekt pridobil šele po 
končani investiciji. Katera dokazila je torej potrebno v tem primeru priložiti?  

Priložite pravnomočno gradbeno dovoljenje, uporabno pa se priloži ob oddaji zahtevka. 

 

V primeru, da v projektu sodelujejo tudi partnerji, ki izvedejo določeno aktivnost znotraj 
projekta, za kar morajo imeti 3 predračune, na koga se mora glasiti predračun:  na 
partnerja, ki bo posamezno fazo izvedel ali na prijavitelja projekta? 

Predračun se glasi na tistega partnerja, ki bo poplačal stroške. 

 

Ali stroški DIIP-a spadajo v kategorijo stroški storitev zunanjih izvajalcev, splošni stroški? 

Stroški priprave DIIP lahko sodijo med stroške storitev zunanjih izvajalcev, vendar le v 
primeru, da DIIP pripravlja zunanji izvajalec, ter da gre za naložbeno operacijo – izvedba 
investicije v okviru projekta. DIIP in Sklep o potrditvi DIIP (potrjen s strani pristojnih 
organov) mora biti priložen ob vlogi/prijavi.  

 

Javni zavod, katerega je ustanoviteljica občina se prijavi na javni poziv LAS. Kako lahko 
uveljavlja oz. katere stroške lahko uveljavlja javni zavod za izvajanje operacij, če njihove 
programe in plače sofinancira občina? Verjetno gre v tem primeru za dvojno 
sofinanciranje z javnimi sredstvi? Kako se bo preverjalo dvojno sofinanciranje operacij s 
strani občin?  

V navedenem primeru ne gre za dvojno sofinanciranje. V kolikor javni zavod kot lastna 
sredstva uporabi sredstva, ki so namenjena za njegovo delovanje, potem ne gre za dvojno 
sofinanciranje. V kolikor občina javnemu zavodu dodeli sredstva namensko za neko 
operacijo, potem gre za dvojno sofinanciranje. Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, 
ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno. V tem primeru bo 
zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja. Če je dvojno uveljavljanje stroškov 
in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. V vsakem primeru bo treba ustrezni 
znesek sofinanciranja vrniti. Vrnjeni zneski bodo za upravičenca izgubljeni.  

 

Na podlagi uredbe lahko v času trajanja projekta dvakrat  spremenimo finančno strukturo. 
Ali je v tem primeru dovoljeno samo prerazporejanje sredstev med posameznimi 
aktivnostmi oziroma, ali lahko v skladu s pravili povišamo vrednost projekta?  

Dovoljeno je samo prerazporejanje med aktivnostmi in vrstami stroškov. Vlogo bo 
potrebno oddati pred nastalo spremembo. Skupna vrednost projekta se ne more 
spreminjati.  
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Ali se priloži k vlogi originale vseh predračunov in soglasij?  

K vlogi lahko priložite kopije predračunov in soglasij.  

 

Ali lahko strošek prispevka v naravi upravičenci uveljavljajo v obeh fazah, vendar pa pri 
tem pazijo, da tudi v posamezni fazi ne presežejo omejitve 10 % upravičenih stroškov 
posamezne faze?  

Strošek prispevka v naravi se lahko uveljavlja v obeh fazah. Priporočilo je, da se ga uveljavi 
pri zadnjem zahtevku, ker bo šele takrat znano koliko je 10 % zahtevka (vseh upravičenih 
stroškov). Je zgolj priporočilo, da ne bi prihajalo do vračanja sredstev.  

Pri izpolnjevanju vloge imamo težave na mestu, kjer je treba navesti, kdaj se bo operacija 
pričela. Ali je to takoj po potrditvi operacije, ali lahko sami določimo, kdaj bomo pričeli?  

Po izvedbi vseh postopkov, ki so v pristojnosti LAS, vodilni partner LAS posreduje vsako 
operacijo posamezno v potrditev Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(ARSKTRP). Operacije se lahko pričnejo izvajati po izdaji odločbe ARSKTRP. Od takrat dalje 
velja tudi upravičenost stroškov operacije. V tem trenutku ne moremo določiti, kdaj so 
bodo torej operacije lahko pričele izvajati, ker je to odvisno od dolžine trajanja postopkov 
na ARSKTRP. Predvideva se nekje pozno jeseni 2017.  

 

Ali lahko oddamo zahtevek prej, če slučajno zaključimo vse predvidene aktivnosti v 
operaciji pred predvidenim rokom?  

Lahko.  

 

Koliko odstotkov celotne vrednosti projekta lahko namenimo investiciji in opremi?  

Investicija/naložba/oprema je upravičen strošek, če je potrebna za kakovostno izvedbo 
operacije in realizacijo njenih ciljev. Zgodba operacije, rdeča nit mora opravičevat 
investicijo, ki bo širše družbeno dostopna in koristna (ne za zasebno rabo).  

 

K prijavi operacije, ki jo sofinancirajo občine je potrebno priložiti tudi DIIP in NRP občine. 
Ali bo dovolj, da se k vlogi priloži samo izjavo, ki bo vsebovala naslov in predvideno 
vrednost operacije, ki ga bo prijavila na javni poziv? Ob oddaji zahtevka, pa bo občina 
priložila kopijo NRP-ja 2017-2018, iz katerega je razvidna vključenost te operacije (iz 
izjave) v NRP.  

Operacija mora biti ustrezno opredeljena v veljavnem aktu o proračunu samoupravne 
lokalne skupnosti, in sicer operacija investicijskega značaja v načrtu razvojnih programov - 
NRP (tretji del proračuna), neinvesticijska operacija pa v posebnem delu proračuna 
oziroma v njegovih obrazložitvah.  
V kolikor naziv, zneski in/ali viri niso usklajeni z vlogo, mora biti priložena izjava oz. izjave 
vseh partnerjev, da bodo v skladu z vlogo, do predložitve prvega zahtevka za izplačilo 
uskladili operacijo v NRP (vrednostno, po virih, po letih in v nazivu).  
Torej k vlogi je potrebno priložiti NRP in v kolikor naziv, zneski in/ali viri niso usklajeni z 
vlogo, bo potrebno k vlogi priložiti še to izjavo.  

 

Ali je najem zemljišča upravičen strošek?  
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Stroški najema zemljišča so upravičeni samo v času trajanja projekta. Pri dokazovanju 
stroškov je potrebno predložiti dokazilo o plačilu ter kopijo pogodbe o najemu, zakupu ali 
služnosti za zemljišče. V skladu s prvim odstavkom 49. člena Uredbe CLLD mora 
upravičenec podprto naložbo uporabljati izključno za namen in dejavnost, za katero je bila 
javna podpora izplačana v skladu z 71. členom Uredbe 1303/2013/EU še najmanj pet let 
od zadnjega izplačila podpore. S tem namenom je smiselno, da se pogodba sklene za 
obdobje še najmanj pet let po zaključku operacije. Pozorni bodite tudi na to, da boste ob 
vlogi priložili tržno primerljive ponudbe najmanj treh ponudnikov, torej vsaj tri ponudbe 
za najem primerljivega zemljišča.  

 

Zanima nas promocija oz. oglaševanje na območju, ki ga pokriva samo en lokalni radio. 
Kako v tem primeru pridobimo tri tržno primerljive ponudbe? 

Predlagamo, da ponudbe pridobite od treh različnih zunanjih izvajalcev (npr. oglaševalskih 
agencij). 

 

V kolikor je prijavitelj operacije na javni poziv LAS občina ali mora za naročila pridobiti tri 
ponudbe ali je dovolj samo ena ponudba.    

Glede prilaganja treh ponudb ni izjem. Le v primeru, ko bo izvajalec del izbran v skladu s 
postopkom javnega naročanja (postopek javnega naročanja se bo izvajal), ni potrebno 
predhodno priložiti treh ponudb. V tem primeru se ob oddaji vloge priloži le popis del oz. 
eno ponudbo. Ob oddaji zahtevka pa se priloži vsa dokumentacija o izvedenem javnem 
naročilu. 

 

Ena izmed prilog v razpisni dokumentaciji je Dokazilo o že prejetih javnih sredstvih.  
Na naš LAS se je obrnila potencialna prijaviteljica z vprašanjem katera dokazila je v tem 
konkretnem primeru potrebno priložiti vlogi za odobritev operacije. 

V kolikor v razpisni dokumentaciji v Prilogi 8: Izjava glede enotnega podjetja in kumulaciji 
pomoči »De minimis« označite, da ste prejeli oziroma zaprosili za iste upravičene stroške, 
kot so navedeni v vlogi za operacije, morate pod prilogo 13: Dokazila o že prejetih javnih 
sredstvih priložiti dokazila npr. kopije odločb, pogodb,… 

 

Zanima nas ali morajo biti ponudbe naslovljene točno na prijavitelja oz. partnerja ali so 
lahko podatki pobrani iz spletnih strani oz. spletnih trgovin?  

Ponudbe morajo biti naslovljene na prijavitelja oziroma partnerje v projektu, ne smejo biti 
podatki pridobljen iz spletnih strani.   

 

V sklopu projekta naj bi bila ena aktivnost, ki bi vključevala: izdelava logotipa, zgibanke, 
filma, priprava besedil, fotografij, vključitev ponudbe na spletni portal), imeli bi tri 
ponudbe za vse skupaj. Ali lahko napišemo pod kazalnik »sklop promocijskih aktivnosti 
(zgoraj našteto)« ali bi moralo biti vsako posebej? Npr.: film, zgibanka, spletna. stran,…. 

Vsem ponudnikom se pošlje enako povpraševanje in vse ponudbe morajo vključevati 
enake aktivnosti – postavke (enako št. fotografij, enako št. izvodov zgibanke, enaka 
dolžina filma,...) in vsaka aktivnost – postavka naj bo specificirana in ovrednotena 
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posebej. 
Vsako aktivnost - postavko je potrebno napisati pod svoj kazalnik, npr. izdelan logotip je 
en kazalnik, izdelan film je drug kazalnik itd,... 

 

Kaj konkretno je posamezen javni poziv? Ali to pomeni ta (kot en) poziv, ki vključuje 5. 
ukrepov? Ali je »posamezni poziv« mišljen kot da je to  5 x samostojen poziv (za 
vsak  našteti ukrep)? Kako pojasniti zainteresiranim? 

Posamezen javni poziv pomeni en poziv in v tem konkretnem primeru je to 1. javni poziv 
za izbor operacij iz sklada EKSRP, ki ga je LAS Vipavska dolina objavila.   

 

Zanima me, v koliko operacijah je lahko ena oseba (pravna ali fizična), npr. občina,…, 
udeležena v tem javnem pozivu (kot prijavitelj ali partner)? 

Skladno z Javnim pozivom lahko »Posamezni partner kandidira največ na dve operaciji 
znotraj posameznega poziva.« To pomeni, da ima ena oseba 3 možnosti:  

1. Možnost: 2x prijavitelj oz. vodilni partner; 
2. Možnost: 2x partner v operaciji;  
3. Možnost: 1x prijavitelj oz. vodilni partner in 1x partner v operaciji. 

 

Na peti strani javnega poziva, pod točko III.1. Pogoji za vlagatelja/nosilca operacije oz. 
upravičenca (29. Člen Uredbe CLLD) je navedeno med drugim tudi naslednje:  
Operacija predstavlja niz aktivnosti, ki so z uporabo razpoložljivih finančnih sredstev v 
določenem časovnem obdobju usmerjene v dosego jasno opredeljenih ciljev.  Pri vsaki 
pripravi operacij morajo biti:  
-          jasno opredeljeno komu je namenjena in kdo so njeni končni uporabniki,  
-          opisan sistem upravljanja in način financiranja,  
-          vzpostavljen sistem spremljanja in vrednotenja,  
-          narejena ekonomska in finančna analiza, ki kaže na to, da koristi projekta presegajo 
njegove stroške.  
Na nas se je danes obrnila potencialna prijaviteljica z vprašanjem, ali to pomeni, da je 
potrebno za vsako operacijo pripraviti Analizo stroškov in koristi (Cost benefit analiza-
CBA), ki se jo praviloma pripravi za večje investicijske projekte.  

Analizo stroškov in koristi (CBA) vsekakor ni potrebno pripravljati. Dovolj je vsebinski opis 
oz. preglednice, izračuni stroškov itd., iz katerih izhaja, da koristi operacije presegajo 
njegove stroške.  

 

 

 

 

 


