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1.Kaj zaboga je ta 
novi koronavirus? 



1. Kaj zaboga je ta novi koronavirus? 

 

že  dni 

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je pandemijo bolezni covid-19 
razglasila  11. marca 2020. 
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1. Kaj zaboga je ta novi koronavirus? 

• Koronavirusi so skupina virusov, ki povzročajo bolezni pri ljudeh in 
živalih. Pri ljudeh koronavirusi povzročajo okužbe dihal, ki so običajno 
blage, lahko pa so tudi hude, celo smrtne.  

• SARS koronavirus (SARS-CoV) je sev virusa, ki povzroča hud akutni 
respiratorni sindrom. SARS-CoV okužuje ljudi, netopirje in več vrst 
sesalcev. 

• SARS-CoV-2 se je decembra leta 2019 v Vuhanu na Kitajskem od koder 
se je razširil po celem svetu. 

• Virus SARS-CoV-2 povzroča bolezen covid-19. 

• Število znanih različic SARS-CoV-2: 12 (od alfa do omikron).  
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1. Kaj zaboga je ta novi koronavirus? 

• Simptomi bolezni covid-19: zvišana telesna temperatura, kašelj, 
boleče grlo, sprememba ali izguba okusa in/ali vonja, slabo počutje, 
driska, utrujenost, bolečine v mišicah in pri težjih oblikah z občutkom 
pomanjkanja zraka. 

• Potek bolezni covid-19: v lažji obliki poteka pri približno 80 % 
okuženih, v teži obliki pa pri približno 20 % zbolelih.  

• Skupine, pri katerih obstaja povečano tveganje za razvoj hude oblike 
bolezni covid-19: osebe, starejše od 60 let in osebe s pridruženimi 
zdravstvenimi težavami, kot so debelost, povišan krvni tlak, sladkorna 
bolezen, bolezni srca in ožilja, kronične bolezni dihal ali oslabljen 
imunski sistem. 
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2. Nekaj statističnih podatkov 

 

 

 

 

Leto 2018 2019 2020 2021 (ocena) 

Št. umrlih 20.485 20.588 24.016 25.000 

• Število umrlih v Republiki Sloveniji 

 

 

 

• Število obolelih v svetu dobrih 270 mio (3,5%);  v Sloveniji 
445.000 (21%). 

• Delež hospitaliziranih s težjim potekom bolezni: 76% 
necepljenih,  3% delno cepljeni, 21% cepljeni. 

• Delež hospitaliziranih s težjim potekom bolezni glede na 
starost: 25-34 (1%), 35-44 (10%), 45-54 (16%), 55-64 (20%), 
65-74 (40%), 75-84 (10%), 85+ (4%) 
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2. Nekaj statističnih podatkov 
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3. Posledice 
epidemije za 
gibalno 
dejavnost in 
športni sektor 



3. Posledice epidemije za gibalno dejavnost 
in športni sektor 

Kratkoročne 

Na ravni sektorja 
• upad števila članov v športnih organizacijah oziroma udeležencev 

v organiziranih športnih programih 
• zmanjšanje finančnih virov 
• upad števila delavcev v športnem sektorju 
• razvoj alternativnih načinov poučevanja na daljavo ter izboljšanje 

didaktičnih pristopov 
 
Na ravni posameznika 
• zmanjšanje gibalne učinkovitosti ljudi, zlasti otrok in mladine 
• zdravstvene težave 
• izboljšanje elektronske pismenosti vseh sodelujočih v  procesu 

(organizacijskega in strokovnega kadra ter vadečih) 
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Dolgoročne 

Na ravni sektorja 
• izguba partnerjev v športu (zlasti sponzorjev za tekmovalni šport) 
• izguba gledalcev  
• izguba kadra v športu zaradi prekvalifikacij 
• nazadovanje športnih panog zaradi zmanjšanja števila športnikov in 

kakovostih dosežkov  
• Prilagodljivost organizacij na prihodnje podobne izzive 
 
Na ravni posameznika 
• odmik od vrednote gibanja, kot dela zdravega življenjskega sloga 
• dolgoročne zdravstvene težave 
• izboljšanje elektronske pismenosti organizacijskega in strokovnega 

kadra 
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3. Posledice epidemije za gibalno dejavnost 
in športni sektor 

Dolgoročne posledice bolezni covid-19 za športnike 
 

• »podaljšani sindrom covida«: dalj časa trajajoči simptomi, kot sta 
utrujenost in zmanjšana zmogljivost, kar traja več kot 28 dni (10% 
mlajših od 50 let) 

• Dolgoročni vpliv na zmogljivost pljuč in srca  

• tveganje za okužbo srčne mišice zlasti za manj simptomatične 
bolnike (cca. 60% prebolelih) 
 

Športnik naj po preboleli bolezni covid-19, pred začetkom treninga, 
obvezno opravi zdravniški pregled (krvne preiskave in krivulja 
srčnega toka - EKG).  
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4. Dosedanja podpora športnemu sektorju 

POSREDNA POMOČ 

• delno povračilo nadomestila plače za delavce na začasnem 
čakanju na delo 

• izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka 
samozaposlenim v športu  

• delno povračilo izgubljenega dohodka za samozaposlene in 
družbenike za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti 
opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka 

• nadomestilo osebnega dohodka zaradi kratkotrajne odsotnost 
zaradi bolezni, delno subvencijo za skrajšanje polnega delovnega 
časa 
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4. Dosedanja podpora športnemu sektorju 

POSREDNA POMOČ 

• poroštvo Republike Slovenije za poplačilo kreditnih pogodb, 
sklenjenih v obdobju od 12. 3. 2020 do 30. 6. 2021 (pomoč za 
ponudnike športnih programov organiziranih, kot gospodarske 
družbe) 

• delno kritje fiksnih stroškov najbolj prizadetim podjetjem (pravne 
in fizične osebe z dejavnostjo) v višini največ 1.000 evrov oz. 2.000 
evrov na zaposlenega na mesec v obdobju od 1. 10. 2020 do 
konca leta 2020 

• subvencioniranje skrajšanega delovnega časa 
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4. Dosedanja podpora športnemu sektorju 

NEPOSREDNA POMOČ 

• PKP6: oprostitev plačila najemnine ali dela najemnine za uporabo 
javnih športnih objektov športnim organizacijam s področja športa 
ter sofinanciranje osebne zaščitne opreme in sredstev za 
dezinfekcijo prostorov v športnih objektih ter dezinfekcijo 
športnih rekvizitov in pripomočkov za upravljavce športnih 
objektov, športne organizacije, strokovne delavce v športu in 
športnike.  

• PKP7: povračilo stroškov testiranja na COVID-19 za športnike, ki se 
udeležujejo uradnih tekmovanj ter trenersko in drugo tekmovalno 
osebje, ki se udeležuje navedenih tekmovanj  

• PKP7: začasni dvig deleža dohodnine, ki ga posamezniki lahko 
namenijo športnim organizacijam iz 0,5% na 1%. 
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4. Dosedanja podpora športnemu sektorju 

NEPOSREDNA POMOČ 

• PKP9: izvajalcem športnih programov iz zasebnega in  
nepridobitnega sektorja je zagotovil sofinanciranje regresa za letni 
dopust v višini 1.024 eurov na zaposlenega 

• PKP9: unovčenje vrednostnih bonov prebivalstva za storitve tudi 
na področju športa )podaljšan do 30. 6. 2022)  

• PKP9: delno povračilo izpada prihodkov od prodanih smučarskih 
vozovnic za upravljalce žičnic  

• PKP9: povračilo 80% stroškov organizacije športnih dogodkov 
zaradi odpovedi oziroma 60% stroškov organizacije športnih 
dogodkov zaradi omejen izvedbe, kot posledica epidemije 
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4. Dosedanja podpora športnemu sektorju 

Povračilo stroškov testiranja športnikov na podlagi PKP7 

 

• Veljavnost ukrepa: 31. 12. 2021 

• Upravičenci: nacionalne panožne športne zveze za športnike, ki se 
udeležujejo uradnih tekmovanj pod okriljem mednarodnih 
športnih zvez, športnike, ki nastopajo na najvišjih ravneh 
tekmovanj pod okriljem nacionalnih panožnih zvez, trenersko 
osebje, ki vodi proces športne vadbe za zgoraj navedene športnike 
in drugo tekmovalno osebje, ki se udeležuje navedenih tekmovanj 

• Način uveljavljanja povračil: do zadnjega dne v mesecu so NPŠZ 
lahko oddale zahtevek za povračilo stroškov testiranj za preteklo 
obdobje prek sistema eDavki. FURS je zahtevke izplačevala do 20. 
v naslednjem mesecu. 
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5. Veljavne 
omejitve zaradi 
epidemije 



5. Veljavne omejitve zaradi epidemije 

 Pravne podlage 

 

1. Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z 
nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, 
št. 174/21, 177/21, 185/21 in 190/21) 

2. Uredba o določitvi najvišjih cen zdravstvenih storitev hitrega 
antigenskega testiranja in najvišjih cen hitrih antigenskih testov za 
samotestiranje (Uradni list RS, št. 174/21) 

3. Odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, 
cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni 
list RS, št. 126/21) 

4. Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve 
in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 129/21, 
132/21, 135/21, 140/21,  144/21,  149/21, 177/21, 185/21 in 188/21) 
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5. Veljavne omejitve zaradi epidemije 

 
Splošne omejitve 

 

1. Obvezno izpolnjevanja pogoja PCT za vse delavce in uporabnike 
storitev (izjeme!) 

2. Obvezno nošenje predpisanih zaščitnih – kirurških ali FFP2 – 
mask v javnih notranjih prostorih in na odrtem kadar ni možno 
vzdrževati razdaljo 1,5 m (Izjeme!) 

3. Obvezno razkuževanje rok ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma 
prostor 

4. Obvezno redno prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih se 
opravlja dejavnost. 
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5. Veljavne omejitve zaradi epidemije 

 Izvajanje športne vadbe športnikov (treningov) 

 

• Izpolnjevanje pogoja PCT: vsi (športniki, strokovni delavci in 
drugi) razen oseb mlajših od 12 let. Posebnost 1: Učenci osnovnih 
šol, dijaki srednjih šol in študenti pogoj PCT izpolnjujejo tudi s 
samotestiranjem.  Posebnost 2: delavci pogoj PCT izpolnjujejo tudi 
s samotestiranjem če delo poteka v prostorih delodajalca.  

• Obveznost nošenja mask: v vseh notranjih prostorih ter na 
zunanjih prostorih če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje 
najmanj 1,5 metra. Izjema: med vadbo nošenje mask ni potrebno. 

• Razkuževanje rok: pred vstopom v prostor je nujno razkuževanje 
rok. 
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5. Veljavne omejitve zaradi epidemije 

 Izvajanje športnih tekmovanj 

 

• Izpolnjevanje pogoja PCT: vsi (športniki, strokovni delavci in 
drugi) razen oseb mlajših od 12 let. Posebnost 1: Učenci osnovnih 
šol, dijaki srednjih šol in študenti pogoj PCT izpolnjujejo tudi s 
samotestiranjem za udeležbo v šolskih športnih tekmovanjih.  
Posebnost 2: delavci pogoj PCT izpolnjujejo tudi s 
samotestiranjem če delo poteka v prostorih delodajalca.  

• Obveznost nošenja mask: v vseh notranjih prostorih ter na 
zunanjih prostorih če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje 
najmanj 1,5 metra. Izjema: med vadbo nošenje mask ni potrebno. 

• Razkuževanje rok: pred vstopom v prostor je nujno razkuževanje 
rok. 
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5. Veljavne omejitve zaradi epidemije 

 Izvajanje športno rekreativne vadbe 

 

• Izpolnjevanje pogoja PCT: vsi (vadeči, strokovni delavci in drugi) 
razen oseb mlajših od 12 let. Posebnost 1: Učenci osnovnih šol, 
dijaki srednjih šol in študenti pogoj PCT izpolnjujejo tudi s 
samotestiranjem.  Posebnost 2: delavci pogoj PCT izpolnjujejo tudi 
s samotestiranjem če delo poteka v prostorih delodajalca.  

• Obveznost nošenja mask: v vseh notranjih prostorih ter na 
zunanjih prostorih če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje 
najmanj 1,5 metra. Izjema: med vadbo nošenje mask ni potrebno. 

• Razkuževanje rok: pred vstopom v prostor je nujno razkuževanje 
rok. 
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5. Veljavne omejitve zaradi epidemije 

 Izvajanje športno rekreativnih prireditev 

 

• Organizacija športno rekreativnih prireditev je začasno 
prepovedana zaradi prepovedi zbiranja ljudi. 
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5. Veljavne omejitve zaradi epidemije 

 Izvajanje usposabljanj strokovnih delavcev v športu 

 

• Izpolnjevanje pogoja PCT: vsi (udeleženci, predavatelji in drugi) 
razen oseb mlajših od 12 let. Posebnost 1: Učenci osnovnih šol, 
dijaki srednjih šol in študenti pogoj PCT izpolnjujejo tudi s 
samotestiranjem.  Posebnost 2: delavci pogoj PCT izpolnjujejo tudi 
s samotestiranjem če delo poteka v prostorih delodajalca.  

• Obveznost nošenja mask: v vseh notranjih prostorih ter na 
zunanjih prostorih če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje 
najmanj 1,5 metra. Izjema: med vadbo nošenje mask ni potrebno. 

• Razkuževanje rok: pred vstopom v prostor je nujno razkuževanje 
rok. 
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5. Veljavne omejitve zaradi epidemije 

 Gledalci na športnih tekmovanjih 

 

• Izpolnjevanje pogoja PCT: vsi razen oseb mlajših od 12 let. 

• Obveznost nošenja mask: maske so obvezne tako v notranjih 
prostorih ter na zunanjih prostorih.  

• Razkuževanje rok: pred vstopom v prostor je nujno razkuževanje 
rok. 

• Omejitev števila gledacev: med gledalci mora biti eno sedišče 
prosto. 
 

Gledalci so dovoljeni zgolj v objektih, ki imajo tribune opremljene s 
fiksnimi sedeži (ne klopi!) 
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5. Veljavne omejitve zaradi epidemije 

 Izpolnjevanje pogoja PCT 

 

1. Dokazilo o prebolelosti (od okužbe ni minilo več, kot 180 dni) 

2. Dokazilo o cepljenju (trenutno še ni časovne omejitve) 

3. Dokazilo o prebolelosti v kombinaciji z dokazilom o cepljenju 

4. Dokazilo o negativnem HAG testu, ki ni starejši od 48 ur od 
odvzema brisa 

5. Dokazilo o negativnem PCR testu, ki ni starejši od 72 ur od 
odvzema brisa 
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5. Veljavne omejitve zaradi epidemije 

 Izkazovanje pogoja PCT 

 

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT se opravi na podlagi 
predložitve: 

1. digitalnega COVID potrdila EU ali drugega verodostojnega 
dokazila, 

2. osebnega dokumenta (osebna izkaznica, potni list, vozniško 
dovoljenje, obmejna prepustnica,  orožni list ali potrdilo o 
usposobljenosti za voditelja čolna)  
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5. Veljavne omejitve zaradi epidemije 

 Izkazovanje pogoja PCT samotestiranja 

 

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT samotestiranja za učence, 
dijake in študente se opravi na podlagi predložitve: 

1. izjave o samotestiranju (do 14 let podpišejo zakoniti zastopniki ali 
skrbniki) ali evidenčnega lista samotestiranja podpisanega s 
strani pooblaščene osebe, ki nadzira testiranje v vzgojno-
izobraževalnem zavodu, 

2. potrdila o statusu učenca, dijaka ali študenta, 

3. osebnega dokumenta (osebna izkaznica, potni list, vozniško 
dovoljenje, obmejna prepustnica,  orožni list ali potrdilo o 
usposobljenosti za voditelja čolna)  
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5. Veljavne omejitve zaradi epidemije 

 
Temeljena načela varnega izvajanja športne dejavnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izpolnjevanje 
pogoja PCT 

Pravilna 
uporaba mask 

Razkuževanje 
rok, prostorov 

in opreme 

Prezračevanje 
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6. Kako ravnati v 
primeru okužbe 



5. Kako ravnati v primeru okužbe 

 Posamezniku je dokazana okužba z virusom SASR-CoV-2 s PCR testom 

 

• Ostati v izolaciji v domačem okolju najmanj 10 dni od začetka bolezni 
oz. 48 ur od normalizacije telesne temperature in začetka umirjanja 
simptomov ter znakov bolezni po 10 dneh oz. najmanj 10 dni od 
pozitivnega testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 v primeru 
prebolevanja brez simptomov. 

• Takoj po ugotovljeni okužbi, obvestiti vse osebe s katerimi je bil/a v 
stiku (v obdobju dva dni pred pojavom simptomov ter v času po 
pojavu simptomov in znakov bolezni) o tem, da so bili v stiku z 
okuženo osebo.  

• Ob zaključku karantene opraviti testiranje na okužbo z virusom SARS-
CoV-2 s testom HAG. 

• Dosledno upoštevati navodila NIJZ za osebe s potrjeno okužbo s SARS-
CoV-2 v domači izolaciji. 
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5. Kako ravnati v primeru okužbe 

 Posamezniku je bil obveščen, da je bil v stiku z okuženo osebo 

 

• Preveritev časovnega okna (ali je dejansko bil/a v testnem stiku z 
okuženo osebo v obdobju dva dni pred pojavom simptomov pri 
okuženi osebi ali v času po pojavu simptomov in znakov bolezni pri 
okuženi osebi). 

• Oceniti ali je šlo za visoko rizični tesni stik ali za ne-rizični tesni tik. 

 

• V primeru ne-rizičnega tesnega stika opraviti preventivno testiranje ali 
samotestiranje s HAG testom.  

• V obdobju 14 dni od stika z okuženo osebo izogibati se vsem ne-
nujnim stikom z drugimi ljudmi.  

• Upoštevati navodila NIJZ za osebe, ki so bile izpostavljene okužbi z 
novim koronavirusom. 
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5. Kako ravnati v primeru okužbe 

 Posamezniku je bil obveščen, da je bil v stiku z okuženo osebo 

 

Definicija rizičnega tesnega stika:  

• stiki z osebo, ki biva v skupnem gospodinjstvu z bolnikom s covid-19, 

• zadrževanje na razdalji manj kot 2 metra več kot 15 min z bolnikom s 
covid-19,  

• drug fizični stik ali stik z izločki bolnika s covid-19 (rokovanje, 
objemanje, uporaba skupnih predmetov),  

• bivanje v zaprtem prostoru z bolnikom s covid-19 več kot 15 min 
(skupno gospodinjstvo, pisarna, čakalnica v zdravstveni ustanovi, 
skupna malica, druženje pri isti mizi...),  

• potovanje v istem prevoznem sredstvu na razdalji manj kot 2 metra z 
bolnikom s covid-19. 
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5. Kako ravnati v primeru okužbe 

 Posamezniku je bil obveščen, da je bil v stiku z okuženo osebo 

 

• V primeru rizičnega tesnega stika se je potrebno nemudoma odpraviti 
v karanteno na domu ter opraviti preventivno testiranje ali 
samotestiranje s HAG testom takoj, ko prejmejo informacijo, da so 
imele visoko rizičen stik in ponovno čez 2 dni za tem.  

• V primeru pozitivnega rezultata HAGT/samotesta je potrebno poklicati 
izbranega osebnega zdravnika. 

• V primeru negativnega testa je potrebno oddati vlogo za izdajo 
odločbe o karanteni in upoštevati navodila NIJZ za osebe, ki so bile 
izpostavljene okužbi z novim koronavirusom. 

 

 

 

  

 

Zvjezdan.mikic@gmail.com, 041 741 681 



5. Kako ravnati v primeru okužbe 

 Ravnanje organizacije v primeru okužbe pri članu organizacije 

 

• preveriti tesne stike okužene osebe z osebami znotraj organizacije, 
ocena stopnje tveganja za prenos okužbe in sprejem ukrepa za 
potencialno ogrožene osebe znotraj organizacije s katerimi je bil 
okuženi v stiku na podlagi mnenja epidemiologa (osamitev, karantena, 
itd.). 

• Obvestiti vse osebe s katerimi je bila okužena oseba v stiku (tako v 
visoko rizičnem, kot ne rizičnem stiku) ter jih napoti k ustreznemu 
ravnanju. 

• Za dodatna vprašanja vezana za konkretne situacije se lahko obrnete 
na Center za nalezljive bolezni NIJZ: CNB@nijz.si.  
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6. Kam po informacije in odgovore na vprašanja  

 Veljavni predpisi 

 

Pravno-informacijski sistemi Republike Slovenije, http://pisrs.si/: 

1. Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z 
nalezljivo boleznijo COVID-19  

2. Uredba o določitvi najvišjih cen zdravstvenih storitev hitrega 
antigenskega testiranja in najvišjih cen hitrih antigenskih testov za 
samotestiranje  

3. Odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, 
cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19 

4. Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve 
in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19  
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6. Kam po informacije in odgovore na vprašanja  

 Tolmačenje veljavnih omejitev 

 

• Urad Vlade RS za komuniciranje: 
https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/, 
info.koronavirus@gov.si  

• Za področje športa: MIZŠ, Direktorat za šport, gp.mizs@gov.si 

 

Nadzor nad izvajanjem omejitev 

 

• Inšpektorat za šolstvo in šport, inspektorat-solstvo.mss@gov.si 
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6. Kam po informacije in odgovore na vprašanja  

 Strokovna priporočila in podpora 

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje, https://www.nijz.si/sl/koronavirus-
2019-ncov, info@nijz.si:  

• Navodila za osebo s potrjeno okužbo s  SARS-COV-2 v domači izolaciji 

• Navodila osebam, ki so bile izpostavljene okužbi s SARS-COV-2 

• Navodilo za karanteno na domu 

• Izjeme glede karantene na domu za osebe, ki so bile v visoko tveganem 
stiku z osebo s COVID-19 

• Priporočila za izvajanje športne dejavnosti 
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6. Kam po informacije in odgovore na vprašanja  

 Strokovna priporočila in podpora 

 

• Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 
https://www.kclj.si/index.php?dir=/pacienti_in_obiskovalci/klinike_in_
oddelki/klinicni_institut_za_medicino_dela_prometa_in_sporta,  
kimdps@kclj.si 

• Združenje za medicino dela, prometa in šport, 
https://www.anticovid.zmdps.si/2020/03/22/kako-postopati-v-
primeru-potrditve-okuzbe-delavca/, info@zmdps.si 

• Klinika za infekcijske bolezni in vročična stanja, 
https://www.kclj.si/index.php?dir=/pacienti_in_obiskovalci/klinike_in_
oddelki/klinika_za_infekcijske_bolezni_in_vrocinska_stanja, 
narocanje.kibvs@kclj.si  
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6. Kam po informacije in odgovore na vprašanja  

 Splošni podatki o covid-19  

 

• Inštitut Jožef Stefan, projekt Covid-19 sledilnik: https://covid-
19.sledilnik.org/sl/stats 
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Spletni portal Vlade RS 
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Spletni portal Vlade RS 
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Spletni portal Vlade RS 
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8. Sklepna misel 



7. Sklepna misel 

  
 

 

 

 

  

 

Z odgovornim ravnanjem lahko vsi 
prispevamo k hitrejšemu izboljšanju 
epidemioloških razmer in zagotovimo 
neovirano izvajanje športne dejavnosti. 
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Hvala za pozornost 
Zvjezdan.mikic@gmail.com 

041 741 681 


