Poštnina plačana pri pošti 3102 Celje

ZBORNICA CELJE

informaci

let

1969 - 2014

I
N
F
O
R
M
A
C
I
J
E
je

Celje - Dobrna - Štore - Vojnik

informacije
Oktet Podoglarji vas ob 30-letnici
delovanja vabi na dobrodelni
koncert, ki bo v petek,
17. 4. 2015 ob 19.30
v Narodnem domu v Celju

Letnik: XX.
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URADNE URE:
Ponedeljek - petek od 8. do 13. ure
Tel.: (03) 425 22 72,
(03) 425 22 73, (03) 425 22 74,
Fax: (03) 425 22 71
E-mail: ooz-celje@ozs.si
Internet: http://www.ooz-celje.si
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Individualno svetovanje za
člane na naši zbornici

- brezplačno za člane zbornice s poravnano članarino
- 20 € + DDV za člane zbornice, ki nimajo redno poravnane članarine
- 40 € + DDV za nečlane zbornice.

Že vrsto let se na OOZ Celje izvaja individualno svetovanje članom, ki ga izvajata specialista iz davčnega in pravnega področja..
l
DAVČNO SVETOVANJE izvaja davčna svetovalka Dunja Verbajs, univ.dipl.ekon. Prosimo, da ob telefonski
rezervaciji termina na kratko obrazložite problem
oz. vprašanje ter da na svetovanje prinesete dokumentacijo.
l
PRAVNO SVETOVANJE IN SVETOVANJE S PODROČJA
DELOVNIH RAZMERIJ izvaja odvetnik Marko Meznarič. Termin pravnega svetovanja je ob četrtkih ob 13.
uri.
Prosimo, da se za posamezno vrsto svetovanja predhodno naročite po telefonu. Če se član na dogovorjeni
termin kljub predhodnemu dogovoru svetovanja ne
bo udeležil in o tem vsaj 1 dan pred dogovorjenim terminom obvestil strokovno službo zbornice, mu bomo
zaračunali stroške svetovalca.

Cena storitve vključuje svetovanje in administrativno
pomoč pri pripravi dokumentacije za vložitev predloga
e-izvršbe zoper enega dolžnika. Prosimo, da se za rezervacijo termina predhodno najavite po telefonu 031 315 400
(Martina Rečnik) ter s sabo prinesete vso potrebno dokumentacijo (izdane račune, dobavnice, pogodbe ipd.).

Na osnovi sklepa upravnega odbora OOZ Celje lahko člani zbornice, ki so redni plačniki članarine, v koledarskem
letu brezplačno koristijo skupno 2 uri specialističnega
svetovanja zgoraj navedenih svetovalcev. Ko član izkoristi to ugodnost, nadaljnje storitve specialističnega svetovanja plača sam. Ne pozabite – pri koriščenju storitev
svetovanja se je potrebno identificirati s kartico Mozaik
podjetnih. Pogoj za koriščenje brezplačnega svetovanja je redna poravnava obveznosti iz naslova
članarine obrtno-podjetniški zbornici.

Izterjava denarnih
terjatev – ADMINISTRATIVNA

Obvestilo občine Vojnik
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik (kontaktna oseba Tanja
Golec Prevoršek, tel. 03 7800 628, GSM 051 326 730) namerava prodati nepremičnine:
- kompleks Konjsko: parc. št. 10/6 v izmeri 1870 m²,
10/4 v izmeri 404 m², parc.št. 10/5 v izmeri 151 m², 10/1
v izmeri 13457 m², parc.št. 11 v izmeri 1864 m² in parc.
št. 14/1 v izmeri 10290 m², vse k.o.: 1066 Vojnik okolica,
v skupni izmeri 28036 m².
Zemljišče se prodaja kot celota ali posamezno (možna
je parcelacija na manjše parcele). Zemljišče ni komunalno opremljeno, v skladu z ZN Konjsko je možna gradnja
stanovanjskih hiš. Izklicna cena zemljišča znaša 35 EUR/
m2 ali za celotno kvadraturo 28036 m2 981.260,00 EUR.
V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 22%, ki ga
plača kupec.

POMOČ PRI PRIPRAVI
PREDLOGA ZA E-IZVRŠBO
Imate dolžnike? Niste dovolj seznanjeni s postopki izvršbe
in nimate dovolj časa, da bi se sami ukvarjali z administracijo glede elektronskega predloga za e-izvršbo na podlagi
verodostojne listine? Lahko se obrnete na nas za strokovno pomoč. Cene storitve:
Izdajatelj:
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje
Telefon: 03 425 22 74, fax: 03 425 22 71
Spletna stran: www.ooz-celje.si
E-pošta: ooz-celje@ozs.si
Uredniški odbor:
Martina Rečnik, mag. Tatjana Štinek
Oblikovanje in tisk:
Grafika Gracer d.o.o. Celje
Glasilo Informacije je brezplačno in izhaja enkrat mesečno v nakladi 700 izvodov.
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Vezane knjige računov (obrazec VKR) lahko kupite tudi na OOZ Celje
S spremembami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku so 31.1.2015 dosedanje
paragonske bloke zamenjali računi iz vezane knjige računov, ki jo je za svoje člane izdala tudi Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije.
Obrazce vezane knjige računov (VKR) lahko po ugodnejši ceni od ostalih ponudnikov kupite na OOZ
Celje. Obrazec vsebuje tudi kratke napotke o tem, kaj je potrebno vedeti pri izdajanju računov.
Cena vezane knjige računov znaša:
• 4,00 € z DDV/kos za člane
• 5,49 € z DDV/kos za nečlane

Oddaja podatkov o plačanih prispevkih na obrazcih M-4
ZPIZ je v letu 2009 na podlagi spremenjenega Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 81/00 in 111/07) in na podlagi spremenjenega Pravilnika o
obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko
varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (Ur. l. RS 45/05, 121/05-popravek in
75/08 – v nadaljevanju: Pravilnik o obrazcih) uvedel elektronsko posredovanje podatkov o plači oziroma zavarovalni
osnovi in nadomestilih plače ter o plačanih prispevkih na obrazcih M-4.
Prvič so se podatki na obrazcih M-4 elektronsko posredovali v letu 2009 za leto 2008, podatki za obdobja pred letom
2008 pa so se posredovali na računalniškem ali ročnem obrazcu M4/M8. Posredovanje podatkov na računalniških
oziroma ročnih obrazcih od 19.4.2013 dalje ni več mogoče. Od 5.5.2013 dalje Zavod omogoča vsem dajalcem podatkov, da podatke za vsa obdobja od vključno leta 1970 dalje posredujejo elektronsko. Elektronsko se podatki posredujejo v predpisani elektronski obliki preko spletne aplikacije M-4, ki je dostopna preko spletne strani http://m4.zpiz.
si. Podatke za leto 2014 je potrebno oddati do 30.04.2015 (Vir: ZPIZ)

Pomen soprispevka delavca k nastanku delovne nesreče in v
postopku regresnih zahtevkov zavodov do delodajalca
O regresnih zahtevkih ZZZS-ja in ZPIZ-a smo v zadnjih
mesecih predstavili že kar nekaj vidikov tozadevnega problema in predvsem aktivnosti, ki jih vodi OZS na različnih
ravneh, predvsem na ESS-ju in v okviru delovne skupine,
ki bo delovala pod okriljem ministrstva za gospodarstvo in
bo iskala ustrezne rešitve v smeri kot smo jih že nakazali. V
tem svojem kratkem prispevku želim delodajalce opozoriti
predvsem na zelo pozitivno spremembo v sodnih postopkih kot to izhaja iz Sklepa Vrhovnega sodišča RS št. III Ips
1/2014 z dne 25. 02. 2014 in se nanaša na primere, ko je
tudi delavec soprispeval k nastanku delovne nesreče oz.
škodnega dogodka in krivda torej ni le na strani delodajalca.

kom delavca k nastalemu škodnemu dogodku. Morebitna
sokrivda oziroma soodgovornost poškodovanega delavca
je bila lahko le predmet regresnega zahtevka delodajalca
zoper delavca, ki pa je bil lahko spet dokaj zapleten, če delavec ni prostovoljno poravnal te svoje obveznosti. Ker po
veljavni delovni zakonodaji ZDR-1 delodajalec ne sme svoje terjatve do delavca brez njegovega pisnega soglasja pobotati s svojo obveznostjo plačila (enaka določba je veljala
tudi v obdobju pred sprejetjem zadevnega sklepa), je bil
torej delodajalec običajno prisiljen ubrati sodno pot, na kateri pa je bil končni epilog lahko spet časovno odmaknjen
in do določene mere tudi negotov, še posebej, če delavec
ni imel dovolj finančne zmožnosti. Čeprav se predmetni
sklep vrhovnega sodišča nanaša le na postopek pred sodišči, pa ga delodajalci prav gotovo smiselno lahko uporabite tudi že v predsodnem postopku, ko bodisi ZZZS bodisi
ZPIZ od delodajalca zahtevata povrnitev celotne škode, ki
je nastala zaradi delovne nezgode, torej da poskušate doseči izvensodno poravnavo v okviru katere pa izpostavite
tudi soprispevek delavca kot argument na podlagi katerega izpodbijate postavljeni zahtevek zavoda.

Iz jedra zgoraj citiranega sklepa izhaja: »Če delodajalec
ugovarja, da je za nastalo škodo soodgovoren tudi oškodovanec, njegov delavec, mora sodišče ugotavljati, ali so
podani pogoji za deljeno odškodninsko odgovornost. V
primeru soodgovornosti delavca je tožnikov regresni zahtevek omejen na del, za katerega odgovarja delodajalec«.
Do tega sklepa so sodišča v primeru delodajalčeve krivdne
odgovornosti zavodu priznavala povrnitev celotnih stroškov zdravljenja poškodovanega delavca in se posledično Zelo priporočam, da se morebitni soprispevek delavca izniso ukvarjala z zatrjevano soodgovornostjo oz. soprispev- postavi že tudi takoj po delovni nesreči in se to tudi ustre-
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zno protokolira v zapisnik inšpektorja za delo. Vsekakor si
že v tej fazi kaže priskrbeti tudi čimveč tozadevnih dokazov (npr. priče, fotografije, skice, rekonstrukcija dogodka,
zapisi-interna poročila o dogodku ipd.). V kolikor nima
delodajalec že med zaposlenimi strokovnega delavca, ki
mu je poveril opravljanje strokovnih nalog varnosti pri
delu, pa naj že v tej fazi v razčiščevanje okoliščin škodnega dogodka vključi seveda tudi zunanjega strokovnjaka, ki

ima dovoljenje ministra, pristojnega za delo, za opravljanje strokovnih nalog in kateremu je delodajalec že poveril
opravljanje vseh ali posameznih strokovnih nalog varnosti
pri delu, npr. izjavo o varnosti z oceno tveganja ipd., nenazadnje pa morda tudi pooblaščenega zdravnika medicine dela kateremu delodajalec napotuje svoje delavce na
zdravniške preglede.
Dušan Bavec, univ. dipl. prav., svetovalec SC OZS

Slovenski podjetniški sklad razpisuje
še dodatnih 88,8 MIO EUR za mala in
srednje velika podjetja
Slovenski podjetniški sklad je poleg mikrokreditov (P7) in
semenskega kapitala (SK75 in SK200), ki so že bili objavljeni v letu 2015, 13.3.2015 v uradnem listu RS št. 17/2015
objavil še 5 razpisov in tako malim in srednje velikim podjetjem ponudil še dodatnih cca 88,8 mio EUR ugodnih finančnih spodbud v letu 2015 v obliki:

• SPODBUD ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ (P2), s
pomočjo katerih bo Sklad finančno okrepil novoustanovljena inovativna ter tehnološko naravna podjetja. Ciljna
skupina P2A bo pridobila prvi del zagonskih spodbud,
ciljna skupina P2B, ki je že uspela na razpisu P2A 2014 pa
bo lahko pridobila še drugi del zagonskih spodbud.

• GARANCIJ s subvencijo obrestne mere za klasične
projekte (P1) ter tehnološko inovativne projekte (P1TIP),
ki bodo predstavljale tudi v letu 2015 največji delež odobrenih sredstev s strani Sklada. Oba produkta sta namenjena tako MLADIM (podjetjem mlajšim od 5 let) kot
tudi MSP5+ podjetjem (podjetjem starejšim od 5 let).

• SPODBUD ZA ZAGON PODJETIJ NA PROBLEMSKIH
OBMOČJIH (P2R). Z razpisom, ki ga Sklad skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo prvič objavlja, pa želi spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij
v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo.
Več informacij najdete na spletni strani http://www.podjetniskisklad.si/.

e-Vročanje sklepov o davčni izvršbi bankam in
hranilnicam
Od 1. 1. 2015 Finančna uprava RS vroča sklepe o davčni
izvršbi bankam in hranilnicam zgolj preko informacijskega sistema za vročanje. Neplačnikom se ti sklepi še vedno
vročajo v pisni obliki. Sklep o davčni izvršbi na dolžnikova denarna sredstva prejmeta dolžnik in banka oz. hranilnica, pri kateri ima dolžnik odprt transakcijski račun.
Do letošnjega leta sta (prejšnji) DURS in CURS obema
prejemnikoma pošiljali sklepe v pisni obliki, po pošti. Z
letošnjim letom pa se takšen sklep pošlje bankam in hranilnicam le še elektronsko, preko informacijskega sis-

tema za vročanje, ki ga upravlja Finančna uprava RS.
Pravna podlaga za takšen način vročanja je v 166. členu
Zakona o davčnem postopku. Banka in hranilnica mora
sklepe o davčni izvršbi elektronsko prevzeti vsak delovni
dan do 12. ure in jih izvršiti najpozneje do 17. ure istega
dne. Vse sklepe o davčni izvršbi, ki jih banka ali hranilnica
elektronsko prevzame po 12. uri, izvrši naslednji delovni dan do 17. ure. Sklepi o davčni izvršbi se do uvedbe
elektronskega vročanja preko portala eDavki dolžnikom
pošiljajo in vročajo po pošti. Vir: FURS

Sprejeta novela Zakona o sodnem registru
V začetku marca so poslanci Državnega zbora sprejeli novelo Zakona o sodnem registru. Glavna sprememba je, da
je odslej vsakomur omogočen javni dostop do podatkov o tem, ali in v katerih pravnih subjektih je določena
oseba član organa vodenja ali nadzora oziroma prokurist ter ustanovitelj oziroma družbenik. Glavni cilj zakonskih sprememb je doseči večjo preglednost podatkov iz registra o gospodarskih družbah in pravnih osebah, tako da
bo poleg osnovnih podatkov o posameznem gospodarskem subjektu prek spletnih strani Agencije za javnopravne
evidence in storitve (Ajpes) omogočen tudi dostop do podatkov o vodilnih posameznikih v podjetju. Odslej bo tako
javnost lahko prišla do podatkov, ali in v katerih pravnih subjektih je določena oseba član organa vodenja
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Redna seja skupščine
OOZ Celje
V sredo, 8.4.2015, je potekala 2. redna seja skupščine OOZ Celje. Poslanci so po predstavitvi delovnih gradiv potrdili poročilo o delu in zaključni račun za leto 2014 ter finančni načrt za
leto 2015. Seznanili so se tudi z delom družbe OOZ Celje - Nepremičnine in storitve d.o.o. v lanskem letu ter s programom
letošnjih aktivnosti.

(Foto: T. Štinek)

Povabilo članom za sodelovanje pri pripravi raziskovalnih nalog
V Strategiji razvoja gospodarstva Mestne občine Celje smo kot enega izmed ukrepov izpostavili večja vlaganja v
aplikativne raziskave in razvoj. Občina na tem področju podpira raziskovalne naloge v osnovnih in srednjih šolah.
V četrtek, 9.4.2015, je potekal v Celju Dan mladih raziskovalcev. Namen dogodka je bil poleg predstavitve raziskovalnega dela, ki ima v Celju že 37 letno tradicijo, kako povezati učence, dijake in njihove mentorje z lokalnim
okoljem in gospodarstvom.
Zato apeliramo na vse člane OOZ Celja, ki bi želeli sodelovati s konkretnimi temami in izzivi, s katerimi se srečujete pri svojem delu, z raziskovalci iz šol, da nam to čim prej sporočite na e-mail: tatjana.stinek@ozs.si. Mi
bomo vaš interes posredovali koordinatorju za raziskovalne naloge na MOC.

Izbira poklica – izziv za prihodnost
V letu 2015 poteka že osmo leto izvajanja projekta Izbira poklica – izziv za prihodnost, ki ga podpirajo Mestna
občina Celje, občine Vojnik, Štore in Dobrna. V mesecu
aprilu je potekala glavnina dogodkov projekta. Glede na
to, da je OOZ Celje skupaj z Mestno občino Celje pripravila in je nato MS MOC tudi sprejel dokument Strategija
razvoja gospodarstva Mestne občine Celje, so se v MOC

odločili za leto 2015 podpreti izvedbo 32 dogodkov v
celjskih osnovnih šolah. Z vsebinami, pomembnimi za
odločitev o tem, kaj bodo učenci v življenju delali in se
glede na to odločali za vpis na srednjo šolo, se učenci in
njihovi starši seznanjajo preko delavnic in okroglih miz,
kjer sodelujejo tudi člani OOZ Celje in predstavljajo svoje karierne poti.

Ustvarjalni, podjetni in inovativni učenci celjskih
osnovnih šol
V aprilu je samostojna svetovalka OOZ Celje mag. Tatjana
Štinek izvedla nadaljevalno usposabljanje za mentorje
osnovnih šol za delo v krožkih od prve do tretje triade. Poudarek je bil na pridobljenih izkušnjah že izvedenih vsebin
v krožkih, izmenjavi dobrih praks in predstavitvi podjetniških vsebin v kontekstu družbenega dogajanja. V krožkih
so do sedaj obdelali vsebine, ki so potrebne za skupinsko in
timsko delo, od komunikacije, dajanja navodil, pogajanja,
zbiranja idej, njihovega vrednotenja, spoznavanja samega
sebe in drugih v smislu prednostnih in šibkih področij, interesov, želja in ciljev. V aprilu pa so se začeli spoznavati
s konkretnimi poklici in kariernimi potmi. Naši učenci so
naša prihodnost in v času, v katerem živimo, smo nenehno
soočeni z nujnostjo iskanja novih rešitev, novih odgovorov
na nova vprašanja. Največ kar lahko damo otroku za popotnico v življenju so orodja in načini reševanja vedno novih
izzivov in krepitev njihove radovednosti ob tem, da imajo

(Foto: OŠ Ljubečna)

možnost spoznati in aktivno sodelovati v celotnem procesu od iskanja idej do njihove realizacije. Veseli nas, da so
člani naše zbornice pripravljeni posredovati svoja znanja in
izkušnje mladostnikom in da nas v teh prizadevanjih podpira Mestna občina Celje.
APRIL 2015
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Promocija podjetništva med vsemi ciljnimi skupinami
V četrtek, 9.4.2015, je bila polno obiskana že tretja delavnica z delovnim naslovom Moja priložnost na temo spoznavanja ovir in priložnosti pred in na začetku lastne poslovne poti, ki jo sofinancirajo Mestna občina Celje, občine Vojnik,
Štore in Dobrna.

Članice zbornice
na dogodku
»500 podjetnic
Članice sekcije podjetnic in obrtnic so
se dne 18.3.2015 v Austria Trend hotelu v Ljubljani udeležile največjega
slovenskega dogodka za žensko podjetništvo »500 podjetnic«, ki je bil letos
že tretji po vrsti in je potekal v znamenju metuljev kot simbola preobrazbe,
spremembe, lahkotnosti, lepote, ženstvenosti in vztrajnosti. Udeleženke,
ki jih je bilo preko 500, sta nagovorila
predsednik Republike Slovenije Borut
Pahor in župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković. Predstavljenih je bilo nekaj uspešnih
podjetniških zgodb, ki so še enkrat potrdile, da je uspeh
zagotovljen ob pravi meri znanja, vztrajnosti, poguma, iznajdljivosti, delavnosti, poštenja, spoštovanja ter kančka
sreče. Svoje izkušnje so z nami delili: Alenka Slabe, Karmen Intihar, Alen Kobilica, Mitja Mori, mag. Brigita Pirc,
Manca Špik, Primož Goričnik, Filip Kržišnik, Blaž Slanič ter
Ksenija in Andrej Božič. Hrvaški podjetnici Maja Smoljo in
Anđelka Toto Ormuž sta predstavili svoj inovativen izdelek »Na5u«, ki ščiti čevlje voznic pred poškodbami med
vožnjo. V preddverju dvorane so se s svojimi izdelki in storitvami predstavili sponzorji dogodka, ki so poskrbeli tudi
za darila izžrebanim udeleženkam.

(Foto: 500 podjetnic)

Da je ženska energija pozitivna in navdihuje, se je pokazalo tudi tokrat, še zlasti v času, ki je bil namenjen druženju,
navezovanju kontaktov in iskanju novih priložnosti. Na dogodku so se nam pridružile tudi predstavnice Centrale učnih
podjetij, ki deluje na Ekonomski šoli v Celju, s katerimi smo
se dogovorile za prenos podjetniških izkušenj med dijake v
učna podjetja, ki delujejo na šoli. Članice sekcije so bile zadovoljne, saj so preživele prijeten dan med podjetniškimi
kolegicami ter se dogovorile, da se bodo v prihodnje še več
povezovale in si pomagale. Z odlično organizacijo dogodka
so se tudi tokrat izkazale tri mlade podjetnice Zorica Jakolin,
Urša Žorž in Petra Škarja, ki so že tretjič dokazale, da rdeča
nit dogodka »SKUPAJ ZMOREMO VEČ« še kako drži.

VABIMO VAS K UDELEŽBI …
1. KAKO ZMANJŠATI STROŠKE ZA CAD/CAM PROGRAMSKO OPEMO IN POVEČATI
KONKURENČNOST – PREDSTAVITEV PROGRAMSKE OPREME ZwSOFT
v sredo, 22.4.2015 ob 13. uri
S predstavitvijo programske opreme ZwCAD in Zw3D bodo uporabnikom CAD/CAM orodij na voljo informacije o
tržno uspešni alternativni programski opremi AutoCAD, CATIA, PRO/E, Inventor. Predstavljene vam bodo možnosti,
da ste lahko enako učinkoviti z 5 ali več krat manjšim denarnim vložkom. Prednosti vam bodo predstavili predstavniki podjetja BiroCom2000 (g. Andrej Jurančič in g. Boris Pajek). Kratka vsebina:
• predstavitev programske opreme ZwCAD kot alternative AutoCAD-u
• predstavitev programske opreme Zw3D kot alternative CATI-ji, PRO/E, Inventorju...
• praktična predstavitev CAD/CAM okolij ZwCAD in Zw3D
• predstavitev storitev in usposabljan
Vsem članom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, imetnikom kartice Mozaik podjetnih, nudi podjetje BiroCOm2000 posebne ugodnosti. Udeležba na seminarju je brezplačna.
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2. VARSTVO PRI DELU – USPOSABLJANJE IN IZPIT
v četrtek, 7.5.2015, ob 17. uri
Predavateljica mag. Sandra Senčič, vsebina strokovnega predavanja:
• novosti Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS št. 43/2011)
• organizacija varnosti in zdravja pri delu, naloge in odgovornosti zaposlenih na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu
• civilno pravna odgovornost in kazenska odgovornost odgovornih oseb delodajalca
• nevarnosti, tveganja in varnosti ukrepi za zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja
• obravnava nezgod pri delu, odškodninski in regresni zahtevki.
Predvideno trajanje: 3 ure. Po izvedenem teoretičnem usposabljanju bodo udeleženci opravili teoretični preizkus
znanja (testi). Preizkus praktičnega usposabljanja se izvaja na delovnih mestih na podlagi dodatnega dogovora
(koristite lahko 10 % popust na kartico Mozaik podjetnih). V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu v
primeru neizvedbe praktičnega usposabljanja opravljen teoretični del ne velja.
Pogoji udeležbe:
• cena za teoretično usposabljanje in opravljen izpit 13 € + DDV na udeleženca – velja za člane OOZ Celje s
poravnanimi vsemi zapadlimi obveznostmi do zbornice ter pri njih zaposlene delavce
• cena za teoretično usposabljanje in opravljen izpit 22 € + DDV na udeleženca – velja za člane OOZ Celje z
neporavnanimi obveznostmi do zbornice ter pri njih zaposlene delavce ter za vse druge udeležence, ki niso
člani OOZ Celje
• pri prijavi obvezno navedite številko kartice Mozaik podjetnih ali pa jo prinesite s sabo na seminar
Razliko do polne cene za člane s poravnanimi vsemi zapadlimi obveznostmi do zbornice krije OOZ Celje.
3. AKTUALNO NA PODROČJU DELOVNO – SOCIALNE ZAKONODAJE
v torek, 12.5.2015, ob 13. uri
Aktualne novosti na področju delovno-socialne zakonodaje vam bo predstavila svetovalka OZS, Staša Pirkmaier,
specialistka za delovno in socialno pravo.
• sklenitev pogodbe o zaposlitvi in možnosti fleksibilnega zaposlovanja
• plača, delovni čas, letni dopust, regres in druge pravice in obveznosti iz delovnega razmerja
• odreditev opravljanja drugega dela, čakanje na delo
• prenehanje pogodbe o zaposlitvi, varovane kategorije delavcev
• kako lahko zakonito dela upokojenec?
• obisk delovnega inšpektorja ter najpogostejše kršitve delodajalcev
• ekonomsko odvisne osebe
Udeležba na seminarju je brezplačna. V kolikor imate kakšna kompleksnejša vprašanja vas vabimo, da nam jih
posredujete nekaj dni pred dogodkom po e-pošti martina.recnik@ozs.si, da jih bomo posredovali predavateljici, ki
vam bo odgovore predstavila na seminarju.
"

P R I J A V N I C A
(prijavnico pošljite vsaj 2 dni pred predvidenim terminom seminarja
na e-mail simona.zupanc@ozs.si ali po faxu (03) 425 22 71).

PODJETJE/S.P.:
MATIČNA ŠTEVILKA:
SEDEŽ:
ZAVEZANEC ZA DDV: DA

NE (obkroži!),

TELEFON OZ. GSM:			

DAVČNA ŠT.:
E-POŠTA:

ŠTEVILKA KARTICE MOZAIK PODJETNIH:
1. KAKO ZMANJŠATI STROŠKE ZA CAD/CAM PROGRAMSKO OPEMO IN POVEČATI KONKURENČNOST – PREDSTAVITEV PROGRAMSKE OPREME ZwSOFT
KDAJ: 22.4.2015 ob 13. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:
2. VARSTVO PRI DELU – USPOSABLJANJE IN IZPIT
KDAJ: 7.5.2015 ob 17. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:
3. AKTUALNO NA PODROČJU DELOVNO – SOCIALNE ZAKONODAJE
KDAJ: 12.5.2015 ob 13. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:

"
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Sekcija za promet (vir:www.ozs.si)
Spremembe Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih, ki bodo pričele
veljati 18.4.2015
V Uradnem listu RS št. 23/2015 z dne 3.4.2015 so
bile objavljene spremembe Zakona o delovnem
času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o
zapisovalni opremi v cestnih prevozih. Nekaj najpomembnejših novosti:
Črtane so določbe šestega odstavka 8. člena, ki
se nanašajo na zaporedno številčenje izdanih
Potrdil o dejavnostih voznika (na podlagi Uredbe
(ES) št. 561/2006 ali AETR. Navedeno potrdilo je
dolžan izdati delodajalec, na podlagi izjave voznika. Potrdilo podpišeta delodajalec in voznik. V
primeru, da so potrdila izdana iz neupravičenih razlogov, se takšno ravnanje sankcionira (predpisana
globa: 800 – 1.250 EUR). Po novem se omogoči tudi
sankcioniranje voznika za primere podajanja neresnične izjave o razlogih odsotnosti oziroma če v
vozilu nima potrdila o dejavnostih ali ga na zahtevo pristojnega organa ne predloži v pregled.
Istočasno se ukinja kaznovanje voznika za primere odrejanja mobilnih delavcev na delo (maksimalno dovoljeni delovni čas), za katere sta
odgovorna pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik.
Z globo 800 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, ki ne zagotovi
potrditve uporabe vozila s prevoznikovo kartico na
začetku in na koncu uporabe vozila (prijava oz.
odjava podjetja v digitalni tahograf v primerih nakupa, prodaje vozila…).
Predpisana je globa za prekršek pravne osebe ali
samostojnega podjetnika posameznika oziroma
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost,
če ne upošteva predpisanega roka kontrole tahografa (2 leti):
- če je poteklo do vključno 30 dni od dneva obvezne kontrole tahografa (600 EUR + 200 EUR odg.
oseba)
- če je poteklo več kot 30 dni od dneva obvezne
kontrole tahografa (1.200 EUR + 400 EUR odg.
oseba).
Dodaja se nova kazenska sankcija za primer, da
voznik ni označil vseh informacij za obdobja, ki jih
tahograf ni več pravilno zapisoval (zaradi okvare
ali nepravilnega delovanja). Ta globa je dodana,
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ker gre za resno kršitev voznika, ki do zdaj ni bila
sankcionirana.

Sprememba Uredbe (ES) št. 561/2006
V lanskem letu je bila sprejeta Uredba (EU) št.
165/2014 o tahografih v cestnem prometu, ki razveljavlja Uredbo Sveta (EGS) št. 3821 o tahografu
(nadzorni napravi v cestnem prometu) in spreminja Uredbo (ES) št. 561/2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom. Spremembe Uredbe (ES) št. 561/2006 (členi:
24. 34. in 45 se uporabljajo od 2. 3. 2015), kar
pomeni:
1.
uporaba tahografa ni obvezna, če gre za
prevoz z vozili ali kombinacijami vozil, katerih
največja dovoljena masa ne presega 7,5 tone in
ki se uporabljajo za prevoz materiala, opreme ali
strojev za voznikovo uporabo pri njegovem delu
ter jih uporabljajo samo v oddaljenosti do 100 km
od sedeža podjetja in pod pogojem, da vožnja z
vozilom ni voznikova glavna dejavnost (prevozi za
lastne potrebe).
(opomba: še vedno pa je potreben omejevalnik
hitrosti).
2.
Uporaba obrazca »Potrdilo o dejavnostih na
podlagi uredbe (ES) št. 561/2006 ali AETR« - uredba ne prinaša nobenih sprememb, dodatno pa
opozarjamo na obveznosti voznika, ki so bile zahtevane že do sedaj in sicer:
- v primeru nadzora mora voznik dokazovati svoje
aktivnosti za tekoči dan + preteklih 28 koledarskih dni;
- voznikova dolžnost je, da z ročnimi vnosi v tahograf vnese vse aktivnosti oz. njegova dela, ki
jih je opravljal od trenutka, ko je zapustil vozilo
pa do trenutka, ko začne voziti;
- v primerih uporabe starejših generacij tahografov, ki ne omogočajo ročnih vnosov voznikovih
aktivnosti za nazaj in v primerih, ko je voznik
dalj časa opravljal npr. druga dela, bil v »pripravljenosti«, bolniški, dopustu…, pa je še vedno
obvezna uporaba obrazca »Potrdilo o dejavnostih…«;
- v zvezi z običajnim dnevnim ali tedenskim časom počitka se obrazec »Potrdilo o dejavnostih…« ne zahteva.
- še vedno se uporabljajo Navodila št. 5 (dodatna
razlaga o izpolnjevanju in uporabi obrazca »Potrdilo o dejavnostih…«:
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Tatjana - storitve v športu, Tatjana Klakočar s.p.
Moja izbira – šport kot način življenja in dela
»Če nekaj rad in z veseljem delaš, se za to področje dela tudi
neprestano izpopolnjuješ in pridobivaš znanja, te ljudje prepoznajo in z veseljem delajo s
tabo. Na mojem področju dela
je najboljša vrsta promocije preko ustnih priporočil zadovoljnih
udeležencev vadb in mreženje.«

(Foto:T.Štinek)

Profesorica športne vzgoje je že
10 let samostojna podjetnica in
prav tako dolgo tudi članica v obrtno zborničnem sistemu. V navadi
je, da so profesorji športne vzgoje
zaposleni v šolstvu, le peščica jih
dela in posluje v zasebnem sektorju. Tatjana Klakočar je nosilka
mnogih licenc za trenerje in je
svojo karierno pot sicer začela v
osnovno šolskem izobraževanju, a
je že po štirih letih krenila na svojo lastno podjetniško pot najprej
z lastnim fitnesom. Z vztrajnim
delom in neprestanim vlaganjem
v pridobitev novih znanj je uspela
ne le kot voditeljica raznovrstnih
vadb od skupinskih kondicijskih
treningov, individualnih treningov,
skupinskih in individualnih kinezoloških treningov do treningov za
aktivne seniorje v Celju in Medical centru Rogaška Slatina, ampak
tudi kot predavateljica na Višji strokovni šoli za gostinstvo in
turizem Maribor, kjer predava za
študente v smeri velnes.

V Slovenski Bistrici izvaja vadbe s
tamkajšnjimi podjetnicami že 10
let dvakrat tedensko z začetkom
ob 8. uri zjutraj. Saj to je čas, ki
si ga ženske vzamejo zase in naredijo nekaj za svoje zdravje še
pred opravljanjem vsakodnevnega
dela, saj je pozneje v dnevu težko
načrtovati vadbene aktivnosti zaradi njihovega načina dela. Zavedajo se namreč, da je treba paziti
na svoje zdravje, saj boš le zdrav
lahko še dolgo ustvarjal. Tako ga.
Tatjana sodeluje sicer na neformalen način v promociji zdravja, ki
je eno izmed pomembnih področij
pri varovanju zdravja podjetnikov
in njihovih zaposlenih. »V zadnjem
času imajo ljudje vedno več težav
z zdravjem in vedno manj časa za
telesne aktivnosti, zato se je bilo
potrebno tudi v športu in treningih
prilagoditi temu načinu, da v najkrajšem času daš ljudem kar največ. Pristop do človeka mora biti
efektiven in idividualiziran.« pravi
ga. Tatjana in nadaljuje: »Težim k
temu, da vadbe izvajamo v manjših skupinah od starosti 11 pa tja
do 70 let. Prav ta raznolikost udeležencev omogoča ljudem, da se
vključujejo v vadbe takrat, ko za
to dejavnost najdejo čas. Vaje izvajajo glede na lastne zmožnosti
in se morajo zavedati, da ne tekmujejo s soudeleženci, temveč
sami s sabo. Zame pa je to pravi
izziv, saj moram znati dobro opazovati, poslušati ljudi in imeti izredno velik in raznolik nabor vaj.
Izrednega pomena je, da je vaja
prava za posameznika, da jih ta
izvaja v mejah svojih zmožnosti in
sposobnosti ter tako tudi osebno
napreduje.«
Pri svojem delu
že vrsto let sodeluje z zdravniki,
fizioterapevti in
kot trenerka zaokrožuje celostno
obravnavo človeka, ki ima težave
z zdravjem ali
poškodbami. Veliko dela ima tudi
v Medical centru

Rogaška Slatina, kjer dela ne samo
s pacienti, mpak tudi z zaposlenim
osebjem, ki se udeležuje vaj. Za
namene pridobivanja vedno novih
znanj, kar pa je vedno povezano z
visokimi stroški usposabljanj, ki so
večinoma izven meja Slovenije, se
ga. Tatjana vključuje tudi v projekte mobilnosti preko Erasmus+
projektov. Uporablja internet in
e-knjige. Glede na to, da je podjetnica tudi zagovornica čim več
gibanja na svežem zraku, vsako
leto prireja tudi boot campe na
morju in v bližnji okolici, ki se jih
iz leta v leto udeležuje več ljudi.
Uvaja nove pristope vadbe in nove
pripomočke. V decembru je udeležence vaj presenetila z obdaritvijo enotnih majčk za vadbe pri
Tatjana Sport-u.
Pred dvema letoma je s selitvijo
v Celje postala članica OOZ Celje
in se je takoj vključila v sekcijo
Podjetnic in obrtnic. Svoje delo
je preko zbornice predstavila tudi
drugim sekcijam, katerih člani so
se že pozitivno odzvali in se že
vključujejo v njene vadbe. »Glede
na to, da smo podjetniki in obrtniki vedno dlje časa dnevno prisotni v svoji dejavnosti, prav tako
pa tudi vsi zaposleni, je potrebno narediti korak naprej za svoje
zdravje. Večina ljudi potrebuje
vzpodbudo, da začnejo z aktivnim
življenjem, ki vključuje tudi vadbo. Vedno več se name obračajo
ljudje, ki že imajo zdravstvene
težave, jaz pa vam priporočam
čim več gibanja že kot preventivo. Zato vas vabim, da pridete v
Tatjana Sport Celje in preizkusite
ali vam moj način vadbe ustreza.«

(Foto: T.Klakočar)
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VA B I L O
NA STROKOVNO ESKURZIJO
V SOBOTO, 16.5.2015
Spoštovani člani!
Vabimo vas, da si rezervirate čas in se nam pridružite na strokovni ekskurziji, ki je namenjena ogledu
dobre prakse promocije lastnih pridelkov in proizvodov Dolenjske regije.

PROGRAM:

Zbrali se bomo pred OOZ Celje v soboto, 16.5.2015, ob 6.45 uri. Sledi vožnja skozi Laško in Zidani
most do Sevnice, kjer si bomo ob vodenju graščaka ogledali znameniti Sevniški grad ter v vinoteki
poskusili kozarček modre frankinje, ki jo pridelajo na grajskem hribu. Po ogledu bo možen nakup
spominkov domače obrti, ki jih nudijo v prijetno urejeni trgovinici na samem gradu. Že med vožnjo
se bomo okrepčali s prigrizkom ter tako zdržali do predvidenega kosila na Kmečkem turizmu Šuklje
v Trnovcu pri Metliki, predvidoma ob 14 uri. Po domači pojedini z jagenjčkom in odojkom z ražnja si
bomo ogledali še vinsko klet in degustirali vina, ki jih pridelajo na 5 ha vinogradniških površin.
Popoldne se bomo odpeljali na znano belokranjsko turistično vinarsko kulturno prireditev, že 33. Vinsko vigred v Metliko. Ta praznik nagrajenih vin, belokranjskih dobrot in promocije etnoloških posebnosti ter kulturnih dosežkov se je v več kot treh desetletjih močno usidral med slovenske turistične
dogodke, saj ga vsako leto obišče več kot 20 tisoč gostov. Lahko si bomo ogledali, kako se pripravi
zaščitena kulinarična posebnost belokranjska pogača, pokušali najboljša belokranjska vina, si ogledali
bogato kulinarično razstavo in razstavo domače obrti, spremljali pester in raznolik kulturni program in
še veliko več. Proti Celju se bomo odpravili okoli 21 ure ter se vrnili okoli polnoči.
Prepričani smo, da bomo skupaj preživeli lep dan, poln zanimivih doživetij, zato vas vabimo, da se nam
pridružite. Prijave zbiramo do petka, 8.5.2015 oz. do zapolnitve mest na avtobusu.
Pogoji udeležbe:
- Za člane OOZ Celje z redno poravnano članarino znašajo stroški udeležbe 20 €, razliko do polne
cene krije zbornica
- Za partnerje oz. spremljevalce in člane, ki nimajo redno poravnane članarine, znašajo stroški
udeležbe 35 €
Stroške udeležbe poravnate ob prijavi na zbornici v gotovini.

"

P R I J A V N I C A
NA STROKOVNO EKSKURZIJO V SOBOTO, 16.5.2015
(prijavnico pošljite do 8.5.2015 na e-mail simona.zupanc@ozs.si ali po faxu (03) 425 22 71).
PODJETJE/S.P.:
KONTAKT (MOBI,E-POŠTA):
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA (ČLAN):
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA (PARTNER,SPREMLJEVALEC):

"
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Obvestila za izplačilo plač delavcem,
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih
za mesec MAREC 2015
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna mesečna bruto plača v RS za mesec JANUAR 2015 1.536,96
€. Najnižja bruto pokojninska osnova od aprila 2014 dalje je
841,98 € (Ur.l. RS 12/11, 24/14). Povprečna stopnja davkov in
prispevkov v letu 2013 je 34,54 % (Ur.l. RS 24/2014). Količnik za
preračun neto osnove v bruto osnovo znaša 1,52765.
Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od
dohodkov iz delovnega razmerja v letu 2015 (Ur.l. RS št.
94/2014):

nad

do
668,44

16%

668,44

1.580,02

106,95

+27%

nad 668,44

1.580,02

5.908,93

353,08

+41%

nad 1.580,02

5.908,93

2.127,93

+50% nad 5.908,93

Mesečne davčne olajšave v letu 2015:
Splošna olajšava:

275,22 €

Dodatna splošna olajšava
če znaša mesečna bruto
plača v

nad
905,53

znaša dodatna mesečna
olajšava v

do
905,53

268,10

1.047,57

93,00

Posebne olajšave:

Minimalna in zajamčena plača
Zajamčena plača znaša od 1. avgusta 2006 dalje 237,73 €.
Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom,
opravljeno od 1.1.2015 dalje znaša 790,73 € (Ul.RS
6/2015).
Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec marec 2015 upoštevajte
22 delovnih in 176 ur. Regres za prehrano zasebnika znaša
za davčne namene po Uredbi od 1.8.2008 dalje 6,12 € na
dan (Ul. RS 76/08).
Zavezanci, ki opravljajo dopolnilno dejavnost
Obveznosti za samostojne podjetnike, ki opravljajo dopolnilno dejavnost, so:
• članarina obrtno-podjetniški zbornici (obvestilo o višini
in načinu plačila prejmete od OZS)
• prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od
1.4.2014 dalje v višini 31,85 € (Ur.l.RS 25/13, 20/14), nakazati na PDP ZPIZ: 01100 8882000003 19 davčna št.
plačnika – 44008
• prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen (0,53
% od PP) v znesku 8,18 €
• prispevek po 55.a členu ZZVZZ-M (6,36 % od 0,25 % PP) v
znesku 24,54 €
Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 32,72 € nakazati na PDP ZZZS: 01100 8883000073 19 davčna
št.plačnika – 45004.
Plačilo prispevkov in davkov od 1.10.2011 dalje
Prispevke in davke nakažite na prehodne davčne
podračune:
• PDP - proračun države SI56 0110-0888 1000030
• PDP – ZPIZ SI56 01100-8882000003
• PDP – ZZZS SI56 01100-8883000073
z uporabo ustrezne reference,sestavljene iz šifre modela:
19 davčna št.- šifra dajatve (za podrobnosti glej
Obrtnikov Svetovalec april 2011, str. 65-68) in spletno stran
DURS: http://www.durs.gov.si/si/aktualno/nov_nacin_
placevanja_davkov_s_1_10_2011/.
Število delovnih dni po mesecih v letu 2015

za prvega vzdrževanega otroka

203,08 €

za dva vzdrževana otroka

423,85 €

za tri vzdrževane otroke

792,06 €

za štiri vzdrževane otroke

1.307,71 €

za pet vzdrževanih otrok

1.970,80 €

za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno
735,83 €
nego in varstvo
za vsakega drugega vzdrževanega družinskega
203,08 €
člana
olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko
2.819,09 €
zavarovanje – letno
za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali
2.477,03 €
študenta-letno

Mesec
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December
Skupaj

Delovniki

Prazniki

Skupaj

21
20
22
20
20
21
23
21
22
22
21
22
255

1
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
1
6

22
20
22
22
21
22
23
21
22
22
21
23
261

Št. ur na
mesec
176
160
176
176
168
176
184
168
176
176
168
184
2088

APRIL 2015

11

INFORMACIJE OOZ CELJE

Najnižja osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestil pri izplačilih od 1. marca
2015 dalje
Osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestil pri izplačilih od 1. marca 2015 dalje je po 410/1 ZPIZ-2 v prehodnem obdobju 2014–2017 52 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec. Ker je
bila povprečna mesečna plača v letu 2014 1.540,25 EUR, je najmanjša osnova za obračun prispevkov pri izplačilih
plač in nadomestil od 1. marca 2015 dalje 800,93 EUR, ne glede na obdobje, na katero se izplačilo nanaša.
Tako je potrebno v primeru, da delavec za polni delovni čas prejme minimalno plačo v višini 790,73 EUR, za
potrebe pravilnega obračuna prispevkov k plači navidezno dodati razliko do minimalne osnove v višini 10,20
EUR in od zneska 800,93 EUR obračunati vse predpisane dajatve delojemalca in delodajalca.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - MAREC 2015
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

Prehodni davčni podračun

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od
1.523,18 EUR*

Referenca

54 % PP**

3,5 PP***

831,74

5.390,88

924,15

Prisp. zavarovanca za PIZ

15,50%

128,92

835,59

Prisp. delodajalca za PIZ

8,85%

73,61

477,09

202,53

1.312,68

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

58,78

342,86

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

60,62

353,64

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

4,90

28,57

124,30

725,07

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

0,83

5,39

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

0,83

5,39

1,66

10,78

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-43001

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

1,16

7,55

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,50

3,23

res ugodno na počitnice

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

Skupaj drugi prisp.

Seznam potovanj in počitnic na:

PRISPEVKI SKUPAJ

SI19 DŠ-42005

1,66

10,78

3,32

21,56

mozaikpodjetnih.si/pocitnice
330,15
2.059,31

DŠ pomeni davčna številka zavezanca
*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2014 (PP): 1.540,25 EUR
**Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2015 znaša 54 % zadnje znane povprečne letne plače; v februarju 2015
se znesek izračuna: 54 % od PP2014 1.540,25 = 831,74 EUR
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim
odstavkom 145. člena ZPIZ-2) = 5.390,88 €
Zavezanec plača prispevke do 15.4. 2015; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.

Izračunaj si svoj prihranek
Kalkulator ugodnosti najdete na:

mozaikpodjetnih.si/kalkulator

Sami preverite koliko lahko privarčujete na leto!
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