
 

Ali tudi vi podarite državi od 42,03 do 603,10€ vsake dve leti? 

Večina od nas ima osnovno in dodatno zavarovanje z namenom koriščenja brezplačne zdravstvene oskrbe in ugodnosti, ki jih zavarovanje prinaša. 

Ugodnosti lahko koristimo ob nakupu očal z naročilnico za očala.  

 

Ena izmed ugodnosti, ki so omogočene preko zavarovanja , je tudi subvencija za očala, ki vam pripada, če potrebujete pripomoček za vid. Višina subvencije 

je odvisna od višine dioptrije, vrste napake, starosti osebe in vrste pripomočka. Vrednost je opredeljena s šifro, ki jo predpiše zdravnik na naročilnici. 

Vrednosti naročilnice se razlikujejo od 42,03€ pa vse do 603,10€ na osebo. Opisi šifer in njihove vrednosti so navedeni v nadaljevanju. 

 

Očala za daljavo: 

Otroci so upravičeni do subvencije med 42,03€ in 301,55€ vsakih 12 mesecev do njihovega 15. leta starosti. Če pride do nenadne spremembe dioptrije 

prej, so lahko z odločbo ob presoji zdravnika upravičeni do zneska prej kot v enem letu. 

 

Otroci po dopolnjenem 15. letu in odrasli do dopolnjenega 63. starosti so upravičeni do subvencije med 42,03€ in 603,10€ vsaki dve leti. Če pride do 

nenadne spremembe dioptrije prej, so lahko z odločbo ob presoji zdravnika upravičeni do zneska prej kot v dveh letih. V primeru ametropije 10 dioptrij in 

več ali izgube vida 90% ali več so upravičeni do subvencije vsako leto.  

 

Očala za bližino: 

Po 63. letu starosti  smo upravičeni do dodatnega zneska za očala na bližino vsake dve leti. Višina zneska se prav tako giba med 42,03€ in 301,55€. Če pride 

do nenadne spremembe dioptrije prej, smo lahko z odločbo ob presoji zdravnika upravičeni do zneska prej kot v dveh letih. V primeru ametropije 10 

dioptrij in več ali izgube vida 90% ali več smo upravičeni do subvencije vsako leto. 

 

Kontaktne leče:  

 

Pri kontaktnih lečah se višina subvencije giblje med 55,51€ in 146,34€ na posamezno lečo na oko, vsako leto do dopolnjenega 15. leta starosti in vsaki 2 leti 

po 15. letu starosti. Če imamo ametropijo 10 dioptrij in več ali izgub vida 90% in več, smo upravičeni do zneska vsakih 12 mesecev. Če pride do nenadne 

spremembe dioptrije smo lahko z odločbo ob presoji zdravnika upravičeni do zneska že prej. 

 



 

V primeru, da potrebujemo različne pripomočke za vid in zanje izpolnjujemo pogoje, smo upravičeni tudi do kombinacije pripomočkov. V takem primeru 

smo upravičeni do višjega zneska za pripomočke za vid. 

 

V primeru, da nimate sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, morate strošek očal skoraj v celoti kriti sami. Iz obveznega zdravstvenega 

zavarovanja se krije subvencija v višini 10% vrednosti, iz prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pa 90% vrednosti. 

 

Vrednosti se lahko spreminjajo. V nadaljevanju navedene vrednosti veljajo na dan 22.5.2018, do spremembe. 

 

Več informacij lahko najdete v spodnji tabeli. 

 

 

12 mesecev do 15 let Ametropija brez 
24 mesecev po 15. letu
12 mesecev odrasli z

ametropijo 10 in več ali
izgubo vida 90% in več
12 mesecev do 15 let Ametropija z 

24 mesecev po 15. letu seštevku do 5 D.
12 mesecev odrasli z

ametropijo 10 in več ali
izgubo vida 90% in več
12 mesecev do 15 let Ametropija z

24 mesecev po 15. letu astigmatizmom v
12 mesecev odrasli z seštevku do 5 D.

ametropijo 10 in več ali
izgubo vida 90% in več

68,32NE

NE

NE

NE

DA

DA

DA

2103031902

2103031901

2103031903

OČALA Z MINERALNIMI 

ALI PLASTIČNIMI STEKLI 

ZA DALJAVO nad 2 Dcyl

specialist

specialist

specialist

ŠIFRA

POPR

AVIL

A

TRAJNOSTNA 

DOBA

BOLEZEN 

/ZDRAVSTVENO 

STANJE

CENOVNI 

STANDARD 

V €

OČALA Z MINERALNIMI 

ALI PLASTIČNIMI STEKLI 

ZA DALJAVO brez Dcyl

OČALA Z MINERALNIMI 

ALI PLASTIČNIMI STEKLI 

ZA DALJAVO do 2 Dcyl

NE

NE

PRISTOJ

NOST ZA 

PREDPIS

ODLOČB

A 

IMENOV

. ZDRAV.

IZPOS

OJA

NAZIV 

PRIPOMOČKA

42,03

50,16

I.  Očala za daljavo
SEZNAM S ŠIFRANTOM, MEDICINSKIMI 



 

 

12 mesecev do 15 let Ametropija med 5 in 8

24 mesecev po 15. letu Dsph. Pri otrocih do 7 let
12 mesecev odrasli z pri ametropiji med 1 in 8

ametropijo 10 in več ali Dsph. Pri otrocih med 7
izgubo vida 90% in več in 18 let pri ametropiji
12 mesecev do 15 let Ametropija v seštevku z

24 mesecev po 15. letu astigmatizmom med 5 in
12 mesecev odrasli z 8 D. Pri otrocih do 7 let

ametropijo 10 in več ali pri ametropiji  v
izgubo vida 90% in več seštevku z
12 mesecev do 15 let Ametropija v seštevku z

24 mesecev po 15. letu astigmatizmom med 5 in
12 mesecev odrasli z 8 D. Pri otrocih do 7 let

ametropijo 10 in več ali pri ametropiji  v
izgubo vida 90% in več seštevku z
12 mesecev do 15 let Ametropija med 8.0 in

24 mesecev po 15. letu 16.0 Dsph pri
12 mesecev odrasli z astigmatizmu z vsemi

ametropijo 10 in več ali cilindri v plus in minus
izgubo vida 90% in več D.
12 mesecev do 15 let Ametropija in/ali

24 mesecev po 15. letu astigmatizem v seštevku
12 mesecev odrasli z med 16.0 in 20.0 D.

ametropijo 10 in več ali
izgubo vida 90% in več
12 mesecev do 15 let Ametropija nad 20.0

24 mesecev po 15. letu Dsph in astigmatizem
12 mesecev odrasli z vsi Dcyl v plus D.

ametropijo 10 in več ali
izgubo vida 90% in več
12 mesecev do 15 let Ametropija nad 16.0

24 mesecev po 15. letu Dsph in astigmatizem
12 mesecev odrasli z vsi Dcyl v minus D.

ametropijo 10 in več ali
izgubo vida 90% in več

200,03

200,03

301,55

301,55NE DA

specialist

specialist

specialist

specialist

53,89

68,32

101,93

NE

NE

NE

DA

DA

DA

DA

DA

NE DA

NE

NE

NE

NE

2103031907

2103031908

2103031909

2103031910

OČALA S TANJŠIMI IN 

LAŽJIMI STEKLI ZA 

DALJAVO do 16 Dsph in vsi 

Dcyl (+in-)

OČALA S TANJŠIMI IN 

LAŽJIMI STEKLI ZA 

DALJAVO nad 16 Dsph in 

vsi Dcyl (v plus Dsph) do 20 

Dsph

OČALA S TANJŠIMI IN 

LAŽJIMI STEKLI ZA 

DALJAVO nad 20 Dsph in 

vsi Dcyl  (v plus Dsph)

OČALA S TANJŠIMIIN 

LAŽJIMI STEKLIZA 

DALJAVO nad 16 Dsph in 

vsi Dcyl  (v minus Dsph)

OČALA Z ORGANSKIMI 

STEKLI ZA DALJAVO DO 

VKLJUČNO 2 Dcyl

specialist

OČALA Z ORGANSKIMI 

STEKLI ZA DALJAVO nad 2 

Dcyl

specialist

NE NE

NE

2103031904

2103031905

2103031906

OČALA Z ORGANSKIMI 

STEKLI ZA DALJAVO brez 

Dcyl do 8 Dsph

specialist NE

NE



 

 

12 mesecev do 15 let Ametropija, zaradi
24 mesecev po 15. letu presbiopije po 63. letu
12 mesecev odrasli z do 5 Dsph.

ametropijo 10 in več ali
izgubo vida 90% in več
12 mesecev do 15 let Ametropija z

24 mesecev po 15. letu astigmatizmom v
12 mesecev odrasli z seštevku, zaradi

ametropijo 10 in več ali presbiopije po 63. letu
izgubo vida 90% in več do 5 D.
12 mesecev do 15 let Ametropija z

24 mesecev po 15. letu astigmatizmom v
12 mesecev odrasli z seštevku, zaradi

ametropijo 10 in več ali presbiopije po 63. letu
izgubo vida 90% in več do 5 D.
12 mesecev do 15 let Ametropija zaradi

24 mesecev po 15. letu presbiopije po 63. letu
12 mesecev odrasli z 5.0 in več Dsph.

ametropijo 10 in več ali
izgubo vida 90% in več
12 mesecev do 15 let Ametropija z

24 mesecev po 15. letu astigmatizmom v
12 mesecev odrasli z seštevku, zaradi

ametropijo 10 in več ali presbiopije po 63. letu
izgubo vida 90% in več 5.0 in več D.
12 mesecev do 15 let Ametropija z

24 mesecev po 15. letu astigmatizmom v
12 mesecev odrasli z seštevku, zaradi

ametropijo 10 in več ali presbiopije po 63. letu
izgubo vida 90% in več 5.0 in več D.
12 mesecev do 15 let Ametropija zaradi

24 mesecev po 15. letu presbiopije po 63. letu
12 mesecev odrasli z med 8.0 in 16.0 Dsph

ametropijo 10 in več ali vključno z
izgubo vida 90% in več astigmatizmom v

II. Očala za bližino

42,03

50,16

68,32

53,89

68,32

101,93

200,03

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NENE

specialist

specialist

specialist

specialist

specialist

specialist

specialist

OČALA Z MINERALNIMI 

ALI PLASTIČNIMI STEKLI 

ZA BLIŽINO brez Dcyl

OČALA Z MINERALNIMI 

ALI PLASTIČNIMI STEKLI 

ZA BLIŽINO do vključno 2 

Dcyl

OČALA Z MINERALNIMI 

ALI PLASTIČNIMI STEKLI 

ZA BLIŽINO nad 2 Dcyl

OČALA Z ORGANSKIMI 

STEKLI ZA BLIŽINO brez 

Dcyl do 8 Dsph

OČALA Z ORGANSKIMI 

STEKLI ZA BLIŽINO do 

vključno 2 Dcyl

OČALA Z ORGANSKIMI 

STEKLI ZA BLIŽINO nad 2 

Dcyl

OČALA S TANJŠIMI IN 

LAŽJIMI STEKLI ZA 

BLIŽINO do 16 Dsph in vsi 

Dcyl  (+in -)

2103031913

2103031914

2103031915

2103031916

2103031917

2103031911

2103031912

NE

NE

NE

NE

NE

NE



 

 

12 mesecev do 15 let Ametropija zaradi
24 mesecev po 15. letu presbiopije po 63. letu
12 mesecev odrasli z med 16.0 in 20.0 Dsph

ametropijo 10 in več ali vključno z
izgubo vida 90% in več astigmatizmom v
12 mesecev do 15 let Ametropija zaradi

24 mesecev po 15. letu presbiopije po 63. letu
12 mesecev odrasli z nad 20.0 Dsph vključno

ametropijo 10 in več ali z astigmatizmom v
izgubo vida 90% in več seštevku v plus D.
12 mesecev do 15 let Ametropija zaradi

24 mesecev po 15. letu presbiopije po 63. letu
12 mesecev odrasli z nad 16.0 Dsph vključno

ametropijo 10 in več ali z astigmatizmom v
izgubo vida 90% in več seštevku v minus D.

12 mesecev do 15 let Slabovidnost -
24 mesecev po 15. letu bolezensko stanje pri
12 mesecev odrasli z vidni ostrini med 0,3 in

ametropijo 10 in več ali manj, če se s
izgubo vida 90% in več teleskopskimi očali
12 mesecev do 15 let Slabovidnost -

24 mesecev po 15. letu bolezensko stanje pri
12 mesecev odrasli z vidni ostrini med 0,3 in

ametropijo 10 in več ali manj, če se s
izgubo vida 90% in več teleskopskimi očali
12 mesecev do 15 let Slabovidnost -

24 mesecev po 15. letu bolezensko stanje pri
12 mesecev odrasli z vidni ostrini med 0,3 in

ametropijo 10 in več ali manj, če se s
izgubo vida 90% in več teleskopskimi očali
12 mesecev do 15 let Slabovidnost -

24 mesecev po 15. letu bolezensko stanje pri
12 mesecev odrasli z vidni ostrini med 0,3 in

ametropijo 10 in več ali manj, če se s
izgubo vida 90% in več teleskopskimi očali

III. Druga očala

453,64

98,9

98,9

779,12

DA

DA

DA

DA

NE

NE

NE

NEDA

specialist

specialist

specialist
TELESKOPSKA OČALA ZA 

DALJAVO BIOKULARNA 

1.9, 2.5, 2.8 IN 4.2 x povečava

2103211924

200,03

301,55

301,55

2103211921

2103211922

2103211923

specialist

TELESKOPSKA OČALA ZA 

DALJAVO 

MONOKULARNA 1.9, 2.5, 

2.8

IN 4.2 x povečav

TELESKOPSKA OČALA ZA 

DALJAVO 

MONOKULARNA 2 x

povečava serijsko izdelane

TELESKOPSKA OČALA ZA 

DALJAVO BIOKULARNA 2 

x povečava serijsko izdelane

DA

DA

DA

NE

NE

specialist

specialist

OČALA S TANJŠIMI IN 

LAŽJIMI STEKLI ZA 

BLIŽINO nad 16 Dsph in vsi 

Dcyl  (v minus Dsph)

2103031919

2103031920

OČALA S TANJŠIMI IN 

LAŽJIMI STEKLI ZA 

BLIŽINO nad 16 Dsph in vsi 

Dcyl (v plus Dsph) do 20 

Dsph

DA

DA

DA

NE

NE

NENE

OČALA S TANJŠIMI IN 

LAŽJIMI STEKLI ZA 

BLIŽINO nad 20 Dsph in vsi 

Dcyl  (v plus Dsph)

specialist2103031918



 

 

12 mesecev do 15 let Slabovidnost -
24 mesecev po 15. letu bolezensko stanje pri
12 mesecev odrasli z vidni ostrini med 0,3 in

ametropijo 10 in več ali manj, če se s
izgubo vida 90% in več teleskopskimi očali
12 mesecev do 15 let Slabovidnost -

24 mesecev po 15. letu bolezensko stanje pri
12 mesecev odrasli z vidni ostrini med 0,3 in

ametropijo 10 in več ali manj, če se s
izgubo vida 90% in več teleskopskimi očali
12 mesecev do 15 let Slabovidnost -

24 mesecev po 15. letu bolezensko stanje pri
12 mesecev odrasli z vidni ostrini med 0,3 in

ametropijo 10 in več ali manj, če se s
izgubo vida 90% in več teleskopskimi očali
12 mesecev do 15 let Slabovidnost -

24 mesecev po 15. letu bolezensko stanje pri
12 mesecev odrasli z vidni ostrini med 0,3 in

ametropijo 10 in več ali manj, če se s
izgubo vida 90% in več teleskopskimi očali
12 mesecev do 15 let Slepota. Spačenost delov

24 mesecev po 15. letu oči. Bolezni oči pri
12 mesecev odrasli z katerih zavarovana oseba

ametropijo 10 in več ali potrebuje temna očala.
izgubo vida 90% in več

2103031931 OČALA Z 

MNOGOŽARIŠČNIMI 

STEKLI specialist NE NE DA 12 mesecev Afakija ali psevdofakija 310,84
12 mesecev do 15 let Slabovidnost -

24 mesecev po 15. letu bolezensko stanje pri
12 mesecev odrasli z vidni ostrini med 0,3 in

ametropijo 10 in več ali manj, če se s
izgubo vida 90% in več teleskopskimi očali

373,91

591,4

50,16

393,59DA

TELESKOPSKA OČALA ZA 

DALJAVO 

MONOKULARNA 4X, 6X, 

8X in 10X povečava

specialist

specialist

354,24

421,35

DA

DA

DA

DA

NE

DA

DA

NE

NE

NE

NE

NE

DA

DA

NE

DA

DA

specialist

specialist

specialist

specialist

TELESKOPSKA OČALA ZA 

BLIŽINO MONOKULARNA 

2 in 3 x povečava

TELESKOPSKA OČALA ZA 

BLIŽINO MONOKULARNA 

4 in 5 x

povečava

TELESKOPSKA OČALA ZA 

BLIŽINO MONOKULARNA 

6 in 8 x povečava

TELESKOPSKA OČALA ZA 

BLIŽINO BIOKULARNA do 

5 x povečava

TEMNA OČALA BREZ 

DIOPTRIJE

2103211948

2103211925

2103211926

2103211927

2103211929

2103211930



 

 

12 mesecev do 15 let Slabovidnost -
24 mesecev po 15. letu bolezensko stanje pri
12 mesecev odrasli z vidni ostrini med 0,3 in

ametropijo 10 in več ali manj, če se s
izgubo vida 90% in več teleskopskimi očali
12 mesecev do 15 let Slabovidnost -

24 mesecev po 15. letu bolezensko stanje pri
12 mesecev odrasli z vidni ostrini med 0,3 in

ametropijo 10 in več ali manj, če se s
izgubo vida 90% in več teleskopskimi očali
12 mesecev do 15 let Okluzija pri odstopu

24 mesecev po 15. letu mrežnice ali krvavitev v

12 mesecev do 15 let Keratokonus.
24 mesecev po 15. letu Psevdofakija. Afakija.
12 mesecev odrasli z Anizometropija 3.0 in

ametropijo 10 in več ali več dioptrij. Ametropija
izgubo vida 90% in več 8.0 in več dioptrij.
12 mesecev do 15 let Keratokonus.

24 mesecev po 15. letu Psevdofakija. Afakija.
12 mesecev odrasli z Anizometropija 3.0 in

ametropijo 10 in več ali več dioptrij. Ametropija
izgubo vida 90% in več 8.0 in več dioptrij.
12 mesecev do 15 let Keratokonus.

24 mesecev po 15. letu Psevdofakija. Afakija.
12 mesecev odrasli z Anizometropija 3.0 in

ametropijo 10 in več ali več dioptrij. Ametropija
izgubo vida 90% in več 8.0 in več dioptrij.
12 mesecev do 15 let Keratokonus.

24 mesecev po 15. letu Psevdofakija. Afakija.
12 mesecev odrasli z Anizometropija 3.0 in

ametropijo 10 in več ali več dioptrij. Ametropija
izgubo vida 90% in več 8.0 in več dioptrij.

NE

NE

IV. Kontaktne leče

NENE

NE 55,51

80,74

80,74

NE

NE

NE

NE

NE

NE

specialist

specialist

specialist

specialist

TRDA KONTAKTNA LEČA-

LEVA

TRDA KONTAKTNA LEČA-

DESNA

POLTRDA KONTAKTNA 

LEČA - LEVA

POLTRDA KONTAKTNA 

LEČA - DESNA

2103091934

2103091935

2103091936

87,6

2103091933 55,51

409,09

209,92

NE

DA

DA

specialist

specialist

specialist

TELESKOPSKA OČALA ZA 

BLIŽINO MONOKULARNA 

10X do 20X povečava

TELESKOPSKA OČALA ZA 

BLIŽINO BIOKULARNA do 

4X povečava serijsko 

izdelana

TEMNA OČALA S FILTRI 

IN STRANSKIMI ŠČITNIKI 
2103211951

NE

NE

NE

DA

DA

DA

NE2103211949

2103211950



 

 

12 mesecev do 15 let Do poltrde torične leče
24 mesecev po 15. letu je upravičena oseba, če
12 mesecev odrasli z je astigmatizem nad 3

ametropijo 10 in več ali Dsph pri naslednjih
izgubo vida 90% in več stanjih: keratokonusu,
12 mesecev do 15 let Do poltrde torične leče

24 mesecev po 15. letu je upravičena oseba, če
12 mesecev odrasli z je astigmatizem nad 3

ametropijo 10 in več ali Dsph pri naslednjih
izgubo vida 90% in več stanjih: keratokonusu,
12 mesecev do 15 let Keratokonus.

24 mesecev po 15. letu Psevdofakija. Afakija.
12 mesecev odrasli z Anizometropija 3.0 in

ametropijo 10 in več ali več dioptrij. Ametropija
izgubo vida 90% in več 8.0 in več dioptrij.
12 mesecev do 15 let Keratokonus.

24 mesecev po 15. letu Psevdofakija. Afakija.
12 mesecev odrasli z Anizometropija 3.0 in

ametropijo 10 in več ali več dioptrij. Ametropija
izgubo vida 90% in več 8.0 in več dioptrij.
12 mesecev do 15 let Do mehke torične leče je

24 mesecev po 15. letu upravičena oseba, če je
12 mesecev odrasli z astigmatizem nad 0,75

ametropijo 10 in več ali Dsph pri naslednjih
izgubo vida 90% in več stanjih: keratokonusu,
12 mesecev do 15 let Do mehke torične leče je

24 mesecev po 15. letu upravičena oseba, če je
12 mesecev odrasli z astigmatizem nad 0,75
ametropijo 10 in več Dsph pri naslednjih

izgubo vida 90% in več stanjih: keratokonusu,

12 mesecev do 15 let Upravičenost do očal z
24 mesecev po 15. letu dioptrijo in je zaradi
12 mesecev odrasli z narave bolezni

ametropijo 10 in več ali zatemnitev potrebna.
izgubo vida 90% in več

NE

NE

NE

2103031943 NE

V.

NE

64,59

84,77

84,77

ZATEMNITEV STEKLA specialist NE

specialist NE

NE

NE

MEHKA TORIČNA 

KONTAKTNA LEČA - 

DESNA

9,59

146,34

146,34

64,59

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

specialist

specialist

specialist

specialist

specialist

POLTRDA TORIČNA 

KONTAKTNA LEČA- LEVA

POLTRDA TORIČNA 

KONTAKTNA LEČA- 

DESNA

MEHKA KONTAKTNA 

LEČA- LEVA

MEHKA KONTAKTNA 

LEČA- DESNA

MEHKA TORIČNA 

KONTAKTNA LEČA - 

LEVA

2103091937

2103091938

2103091939

2103091940

2103091941

2103091942



 

 
 

 

Kot ste lahko opazili, zgornja tabela vsebuje veliko več šifer in njihovih vrednosti, kot je navedenih v začetku tega pisanja. Da, tudi za različne druge očesne 

napake ste upravičeni, če imate težave. 

 

Za vsa vprašanja smo vam na voljo osebno v poslovalnici optike Moj Optik in na spodnjih kontaktih. 

 

Optični pozdrav, 

Marko 

 

 

OPTIKA MOJ OPTIK,  Železna cesta 10c, 1000 Ljubljana | 031-687-565 |optika@mojoptik.si | mojoptik.si | oroska-ocala.si | 

 

12 mesecev do 15 let Heteroforia. Strabizem.
24 mesecev po 15. letu Diplopija.
12 mesecev odrasli z

ametropijo 10 in več ali
izgubo vida 90% in več
12 mesecev do 15 let Pri heteroforii, strabizmu

24 mesecev po 15. letu ali diplopiji se dodatek
12 mesecev odrasli z za prizmo lahko predpiše

ametropijo 10 in več ali pri očalih z mineralnimi
izgubo vida 90% in več ali organskimi stekli. 
12 mesecev do 15 let Diplopija.

24 mesecev po 15. letu Monookularna afakija.
12 mesecev odrasli z Anizometropija.

2103151947

POVEČEVALNO STEKLO - 

LUPA 2-3 x povečava specialist NE NE NE 36 mesecev

Slabovidnost – 

bolezensko stanje pri 

vidni ostrini 0.40 in manj. 46,42

9,08

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE NE

2103331944

2103331945

2103031946

MLEČNO STEKLO specialist

FRESNELOVA - FOLIA 

PRIZMA

DODATEK ZA PRIZMO specialist

specialist 46,42

33,3

mailto:optika@mojoptik.si
mailto:mojoptik.si
http://www.otroska-ocala.si/

