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Sezona je tu, turizem pa brez delavcev
Zagon po sprostitvi epidemioloških omejitev spremlja pomanjkanje natakarjev, kuharjev, receptorjev, sobaric
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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