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PODATKI O ZAVAROVALNIH OSNOVAH IN PLAČAH TER DRUGIH
PREJEMKIH IZ DELOVNEGA RAZMERJA
Število ur v mesecu aprilu 2015 : 176 ur ( 20 delovnih dni = 160 ur + 2 dni praznik = 16 ur)
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST SAMOZAPOSLENIH – APRIL 2015
54 %
PP**
Bruto zavarovalna osnova
(BZO) v EUR

831,74

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja
od 60 % od 1.540,25 EUR*
Prisp. zavarovanca za PIZ
Prisp. delodajalca za PIZ

Prehodni davčni
podračun

Referenca

15,50%
8,85%
SI56
011008882000003

Skupaj prispevki za PIZ

SI19 DŠ44008

3,5 PP***
5.390,88

924,15
128,92

835,59

73,61

477,09

202,53

1.312,68

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

0,83

5,39

0,83

5,39

1,66

10,78

1,16

7,55

0,50

3,23

1,66

10,78

Skupaj drugi prisp.

3,32

21,56

PRISPEVKI SKUPAJ

330,15

2.059,31

Skupaj prispevki za ZZ
Prisp. zavarovanca za starš.
var.
Prisp. delodajalca za starš.
var.

SI56
011008883000073
0,10%
0,10%
SI56
011008881000030

Skupaj prispevki za starš. var.
Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

Skupaj prispevki za zaposl.

SI19 DŠ45004

SI56
011008881000030

SI19 DŠ43001

SI19 DŠ42005

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 marcu 2015 se znesek izračuna: 54 % od PP 2014
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); 1.540,25 x 3,5 = 5.390,88 EUR

Zavezanec plača prispevke do 15.05.2015; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti
obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.
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ZASEBNIK (DOPOLNILNA DEJAVNOST)
Vrsta prispevka:
osnova
prispevek za PIZ
pavšalni znesek
prispevek za zdravstvo
pavšalni znesek

EUR vplačilni račun
32,20 0110 0888 2000 003
32,72 0110 0888 3000 073

sklic
19 DŠ-44008
19 DŠ-45004

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) - april 2015
65 %
PP**
Bruto zavarovalna osnova (BZO)
v EUR

Prehodni davčni
podračun

1.540,25 EUR*
Prisp. zavarovanca za PIZ
Prisp. delodajalca za PIZ

8,85%

Skupaj prispevki za PIZ

1.001,16

5.390,88

155,18

835,59

88,60

477,09

243,78

1.312,68

Referenca

15,50%
SI56
011008882000003

3,5 PP***

SI19 DŠ-44008

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

63,67

342,86

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

65,68

353,64

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

5,31

28,57

134,66

725,07

1,00

5,39

1,00

5,39

2,00

10,78

1,40

7,55

0,60

3,23

2,00

10,78

Skupaj drugi prisp.

4,00

21,56

PRISPEVKI SKUPAJ

382,44

2.059,31

SI56
011008883000073

Skupaj prispevki za ZZ
Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%
SI56
011008881000030

Skupaj prispevki za starš. var.
Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56
011008881000030

SI19 DŠ-45004

SI19 DŠ-43001

SI19 DŠ-42005

DŠ pomeni davčna številka zavezanca
*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2014 (PP): 1.540,25 EUR
**Minimalna osnova za prispevke za družbenike v letu 2015 znaša 65 % zadnje znane povprečne letne plače; v februarju 2015 se znesek
izračuna: 65 % od PP2014 1.540,25 =1.001,16 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): 1.540,25 x 3,5=5.390,88 EUR
Zavezanec plača prispevke do 15. 5. 2015; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem
obrazcu OPSVL, ki se odda po sistemu eDavki.

2. Prehrana:
- Ko je delojemalec prisoten na delu štiri ure ali več: 6,12 EUR /na dan prisotnosti na delu
(od 01.08.2008 dalje)
- Če je delojemalec na delu prisoten deset ur ali več: do 6,12 EUR /na dan prisotnosti
+ 0,76 EUR za vsako dopolnjeno uro prisotnosti na delu po osmih urah prisotnosti na
delu (od 01.08.2008 dalje)
Opomba: Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v
zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 76/08)
maksimalno priznano kot strošek. Ta znesek prehrane lahko delodajalci izplačate tudi delavcu, če
se za ta višji znesek dogovorita v pogodbi o zaposlitvi.
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3. Dnevnice za službena potovanja v državi (enako za zaposlene):
po KP za obrt
in podjetništvo
Cela dnevnica (nad 12 do vključno 24 ur) =
17,00 EUR
Polovična dnevnica (nad 8 do 12 ur) =
8,50 EUR
Znižana dnevnica (nad 6 do 8 ur) =
6,20 EUR

neobdavčeno
po Uredbi
do 21,39 EUR
do 10,68 EUR
do 7,45 EUR

4. Kilometrina:
Za delavce po Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo znaša 0,37 EUR na km od
01.08.2008 dalje. Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS,
št. 76/08) se od 01.08.2008 dalje kilometrina do 0,37 EUR – ne všteva v davčno osnovo.
5. Terenski dodatki (enako za zaposlene): 4,00 EUR na dan – znesek po Kolektivni pogodbi za
obrt in podjetništvo (če prehrano – 3 obroki in prenočišče organizira delodajalec) oz. 4,49
EUR – najvišji davčno priznan znesek po Uredbi (pod pogojem, da delavec najmanj 2 dni
zaporedoma dela in prenočuje izven kraja običajnega prebivališča ali izven sedeža delodajalca).

B: ZAPOSLENI
6. Minimalna bruto plača (od 1. januarja 2015) = 790,73 EUR (Pozor: Najnižja osnova za
obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju pa znaša od 01.03.2015 =
800,93 EUR- velja za vsa izplačila plač od 1.3.2015 dalje do vključno 29.02.2016)
7. Najnižje osnovne bruto plače – april 2015 (Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo):
I. tarifni razred:
II.tarifni razred:
III.tarifni razred:
IV.tarifni razred:

586,92 EUR
610,17 EUR
641,65 EUR
656,37 EUR

V.tarifni razred: 695,97 EUR
VI.tarifni razred: 797,83 EUR
VII.tarifni razred: 933,63 EUR
VIII.Tarifni razred:1.046,79 EUR

POZOR !
Urna postavka najnižje osnovne plače se določi tako, da se zneski iz posameznega tarifnega
razreda delijo s 174 in zaokrožujejo na dve decimalni mesti. To pomeni, da zgoraj navedeni
zneski izhodiščnih plač veljajo za 174 urni mesečni delovni čas in jih je potrebno vsak
mesec ustrezno prilagoditi dejanskemu mesečnemu delovnemu času.
Opomba: V skladu z Zakonom o minimalni plači, bruto plača delavca skupaj z vsemi dodatki
(minulo delo, stimulacija ipd.) ne sme biti nižja od minimalne bruto plače, ki trenutno znaša 790,73
EUR .
8. Prevoz na delo:
 Za delavce po Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo znaša prevoz na delo od
01.08.2008 dalje najmanj v višini 70 % najcenejšega javnega prevoza. Po Uredbi o višini
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
se prevoz na delo prizna kot strošek do višine stroškov javnega prevoza, če je mesto
opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.
37,00 EUR
 PREVOZ, ČE NI JAVNEGA PREVOZA:
Do 0,18 EUR/km razdalje med bivališčem in mestom opravljanja dela, če se iz
utemeljenih razlogov ne more uporabljati javni prevoz – velja od 01.08.2008 dalje.
Na podlagi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi
z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 76/08)
se od 01.08.2008 dalje stroški prevoza do 0,18 EUR – ne všteva v davčno osnovo.

4

4/2015

9. Prehrana za zaposlene
4,90 EUR na dan
10. Povprečna bruto plača v RS za predpretekli mesec:
(februar 2015) = 1.515,98 EUR
11. 1/12 Splošne letne olajšave za dohodnino (za izplačila v letu 2015):
Višina splošne olajšave je odvisna od višine dohodka:
če znaša mesečni bruto
dohodek iz delovnega razmerja
znaša splošna olajšava v EUR
v EUR
Nad
Do
905,53
543,32
905,53
1.047,57
368,22
1.047,57
275,22
Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz
delovnega razmerja upošteva povečana splošna olajšava, se davčna osnova zmanjša za 275,22
EUR. O tem mora delavec pisno obvestiti glavnega delodajalca.
12. Posebne olajšave ZA LETO 2015:
MESEČNI ZNESEK OLAJŠAV:
- za prvega vzdrževanega otroka
203,08 EUR
- za drugega vzdrževanega otroka
220,77 EUR
- za tretjega vzdrževanega otroka
368,21 EUR
- za četrtega vzdrževanega otroka
515,65 EUR
- za petega vzdrževanega otroka
663,09 EUR
- za šestega in vse nadaljnje vzdrževane otroke
se olajšava poveča za 140,34 EUR evrov glede na višino
olajšave za predhodno vzdrževanega otroka
- za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo
735,83 EUR
- za vsakega drugega vzdrževanega družinskega
203,08 EUR
člana
13. Regres za letni dopust:
V Kolektivni pogodbi za obrt in podjetništvo je za leto 2015 določen regres najmanj v višini
minimalne plače povečane za 1 %, kar znaša v bruto znesku od 01.01.2015 798,64 EUR.
OPOMBA: Regres do višine 70 % povprečne bruto plače v RS za predpretekli mesec =
1.061,19 EUR ni obremenjen s prispevki za socialno varnost (plača se samo dohodnina po
povprečni davčni stopnji), od te višine naprej, pa je potrebno obračunati od razlike nad tem
zneskom vse prispevke in dohodnino.
Opomba: Na podlagi Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki
se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS, št. 140/06) se od 01.01.2007 dalje regres za
letni dopust v izplačanem znesku v celoti prizna kot odhodek (višina navzgor ni več
omejena), vendar je potrebno od razlike nad zneskom regresa, ki presega 70 %
povprečne bruto plače v RS za predpretekli mesec, obračunati vse prispevke in
dohodnino.
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14. Lestvica za odmero dohodnine za leto 2015, preračunana na 1/12 leta:
če znaša letna davčna
osnova v EUR
nad
do

668,44
1.580,02
5.908,93

668,44
1.580,02
5.908,93

znaša dohodnina v EUR

106,95
353,08
2.127,93

16 %
+ 27 %
+ 41 %
+ 50 %

nad 668,44
nad 1.580,02
nad 5.908,93

15. Nagrada za dijake in študente:
V času praktičnega usposabljanja z delom oziroma v času obvezne prakse imajo dijaki in študenti
pravico do nagrade za polni delovni čas v naslednjih zneskih:
Dijaki:
1. letnik : 90 EUR
2. letnik: 120 EUR
3. letnik: 150 EUR
4. letnik: 150 EUR
Študenti: 170 EUR
Neobdavčeni prejemki po Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz
delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06 in 76/08): do 172 EUR za opravljeno obvezno
praktično delo v obdobju enega meseca.

INFORMACIJA ZA VZDRŽEVALCE TEKSTILIJ - STROKOVNO SREČANJE
Sekcija vzdrževalcev tekstilij pri OZS organizira 16. maja v Izoli v hotelu Marina enodnevno
strokovno srečanje. Dopoldne bo namenjeno strokovnim temam, popoldne pa družabnemu
srečanju.
Več
informacij
najdete
na
naslednji
povezavi:
http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijavzdr%C5%BEevalcevtekstilij/Aktualno.a
spx .

INFORMACIJA ZA FRIZERJE – STROKOVNI POSVET
Sekcija frizerjev pri OZS organizira strokovni posvet, ki bo potekal v ponedeljek, 18. maja
2015 v Hotelu Mons (Four Points by Sheraton), Pot za Brdom 4 v Ljubljani.
Program strokovnega posveta je namenjen strokovnim temam, ki jih bodo predstavili izkušeni
strokovnjaki s področja spletnih družabnih omrežji, komuniciranja in davčnega področja ter
zaposlovanja.
Več
informacij
najdete
na
povezavi:
http://www.ozs.si/Za%c4%8dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijafrizerjev/Aktualno/Podrobnostnovice/tabi
d/1456/ArticleId/3750/Default.aspx
.
Rok prijave je 13. 5. 2015. Prijava je možna preko e-Prijavnice, izpolnjeno prijavnico člani lahko
pošljejo tudi po faksu na št.: 01 50 54 373 ali na elektronski naslov vlasta.markoja@ozs.si.

6

4/2015

INFORMACIJA ZA KOZMETIKE – STROKOVNO SREČANJE
Sekcija kozmetikov pri OZS organizira letno strokovno srečanje, ki bo potekalo v soboto, 9.
5. 2015 v prostorih M hotela, Derčeva ulica 4 v Ljubljani.
Osrednji program strokovnega srečanja je namenjen strokovnim temam, ki jih bodo predstavili
izkušeni strokovnjaki s področja pedikure, dermatologije, davčnega področja in trženja. Po kosilu
bodo potekale delavnice s praktičnimi prikazi in z namenom, da nadgradite svoje znanje,
povezanih z vsakodnevnimi aktivnostmi v kozmetični praksi ter spoznavanju najsodobnejših
trendov na področju kozmetike. V času strokovnega srečanja bodo na voljo tudi pokrovitelji in
razstavljavci (Ettre-bele d.o.o., Kana d.o.o., AS-lepota, Parisax Slovenija, Desant d.o.o., Linea
Kozmetika, Aroma Herbal d.o.o., Kremca-net d.o.o., IIlcsi naravna kozmetika, Bizjan&co., d.o.o.,
Kozmetika Afrodita, Dekleva Commerce Import-Export ter dr. Janja Klinčar), ki bodo poleg
razstave svojih izdelkov in storitev tudi izvedli delavnice.
Več
informacij
in
prijavnico
za
posvet
najdete
na
povezavi:
http://www.ozs.si/Za%c4%8dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijakozmetikov/Aktualno/Podrobnostnovice/t
abid/1416/ArticleId/3729/Default.aspx .

INFORMACIJA ZA GRAFIČARJE – DVODNEVNO STROKOVNO SREČANJE
Letos bo dvodnevno strokovno srečanje potekalo v času od 29. do 30. maja 2015 v
Ankaranu.
Prvi dan bodo udeleženci lahko prisluhnili predavanju o Finančnih spodbudah za podjetja,
predstavila jih bo mag. Larisa Vodeb svetovalka za področje EU projektov in financiranje na OZS.
Sledilo bo predavanje o inovativnih rešitvah v tisku – ofsetna tiskarska guma Sava, predstavil bo
Mitja Vesel, vodja tehnične podpore Print, Savatech d.o.o. Na kratko bo predstavljena Kartica
Mozaik podjetnih. Sledila bo predstavitev vseh obveznosti s področja varnosti in zdravja pri delu
ter požarne varnosti s področja grafične dejavnosti in okrogla miza. Popoldne se bomo družili na
panoramski ladjici. Predvidena je panoramska vožnja z enournim postankom ob slovenski obali in
ribji piknik. V primeru slabega vremena (močna burje, dež) oz. nepredvidene okvare plovila se
izlet prestavi na drug datum oziroma odpade.
Drugi dan bo sledilo predavanje kako povečati prodajo. Vabila in program za srečanje ste prejeli
po e- pošti, v kolikor niste prejeli vabila, pokličite strokovno službo sekcije na tel. št. 01 58 30 826 .
Prijavnico za strokovni del seminarja za sekcijo grafičarjev posredujte Adrijani Poljanšek, preko epošte: Adrijana.Poljansek@ozs.si, ali preko pošte OZS, Celovška, 71 Ljubljana .

BREZPLAČEN RAČUNOVODSKI POSVET ZA ČLANE
Ponovno vas vabimo na brezplačen računovodski posvet za člane. Vodila ga bo ga. Leonida
Udovič, ki ima dolgoletne in bogate izkušnje s področja računovodstva.
Posvet bo potekal na naši zbornici v torek, dne 19.05.2015, s pričetkom ob 10.00 uri in bo
trajal do 12.00 ure.
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Prosimo, da nam vaša vprašanja predhodno posredujete po e-pošti na naslov:
gregor.epih@ozs.si.
Prijave zbiramo telefonično na tel: 01/512-54-16, 041/923-517 ali na e-naslov: gregor.epih@ozs.si
do petka 15.05.2015.

Seminar: DOBRE PRAKSE E-MAIL KOMUNICIRANJA S KUPCI
V množici informacij in elektronskih sporočil, s katerimi se vsakodnevno srečujemo, je
dobro poznati na kakšen način in kako privabiti nove kupce s pomočjo e-poštnega
komuniciranja. S tem namenom za vas v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško
zbornico Bežigrad organiziramo krajši seminar z naslednjo vsebino:
 Kako povečati bazo ciljnih kupcev
 Kje lahko kupim baze potencialnih strank
 Kako pripraviti podatke o naših kupcih
 Kako oblikovati sporočila zanje
 Kdaj pošiljati in kolikokrat
 Zakonske omejitve
Seminar bo izvajala predavateljica Manca Korelc, potekal pa bo na OOZ Lj. Bežigrad na
Nade Ovčakove ulici 13 v Ljubljani, v četrtek, 28. 5. 2015 s pričetkom ob 14.00 uri in
predvidenim zaključkom ob 16.00 uri.
Cena seminarja znaša za člane OZS 30,00 EUR (z vključenim DDV), za nečlane 60,00
EUR (z vključenim DDV). Prijave zbiramo do 25. maja 2015 po e-pošti na
gregor.epih@ozs.si oz. po faxu na 01/516-12-17! Prijavnica se nahaja na 9. strani te
mesečne pošte.
BREZPLAČNA PREDSTAVITEV CAD IN 3D CAD/CAM PROGRAMSKE
OPREME PO MERI SLOVENSKEGA UPORABNIKA
Vabimo vas na brezplačno predstavitev profesionalne CAD in 3D CAD/CAM programske opreme,
ZwCAD in Zw3D, ki ga bo izvedlo podjetje ZwCAD SLOVENIJA, ki je tudi nov partner kartice
Mozaik podjetnih.
Predstavitev z uradnim nazivom »CAD IN 3D CAD/CAM PROGRAMSKA OPREMA PO MERI
SOVENSKEGA UPORABNIKA« bo potekala na sedežu OOZ Ljubljana Bežigrad, Nade
Ovčakove ulica 13, Ljubljana, v torek dne 19.5.2015, s pričetkom ob 16:00 uri.
Predstavitev ne bo trajala dlje od ene ure, čemur bo sledilo sproščeno izmenjevanje mnenj, ter
čas namenjen vprašanjem in odgovorom.
Iz vsebine predstavitve:
1. Predstavitev predavateljev in podjetja
2. Uvod v CAD
3. Predstavitev CAD programske opreme ZwCAD+ Professional 2015
4. Prednosti in slabosti v primerjavi s konkurenčnimi proizvodi
5. Triki in nasveti (praktična predstavitev delovanja CAD programskega orodja ZwCAD+
2015)
6. Zaključek
7. Uvod v 3D CAD/CAM
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8.
9.
10.
11.

Predstavitev 3D CAD/CAM programske opreme Zw3D Premium 2015
Prednosti in slabosti v primerjavi s konkurenčnimi proizvodi
Predstavitev vseh paketov (sledijo si po zahtevnosti – modularno)
Triki in nasveti (praktična predstavitev delovanja 3D CAD/CAM rešitve Zw3D Premium
2015)
12. Zaključek
13. Vprašanja in odgovori
14. Podaritev profesionalne letne CAD licence, ZwCAD+ Professional 2015 SP1
Prijave zbiramo telefonično na tel: 01/512-54-16, 041/923-517 ali na e-naslov: gregor.epih@ozs.si
do petka 15.05.2015.

KORIŠČENJE POČITNIŠKIH KAPACITET OOZŠ
Imamo še proste termine za letovanje članov v počitniških kapacitetah OOZŠ v spomladanskih in
poletnih mesecih:
-

počitniški apartma v Ankaranu (Oltra),
počitniško stanovanje v Kranjski gori (Čičare).

Pokličite nas na tel: 01/512-54-16 ali GSM: 041/923-517 ali nam pišite na naš elektronski naslov:
gregor.epih@ozs.si, da se dogovorimo glede vašega letovanja v počitniških kapacitetah OOZŠ.
Cenik za letovanje je objavljen na spletni strani OOZŠ oziroma na povezavi: http://www.oozljsiska.si/ceniki . Slike počitniških kapacitet najdete na spletni strani OOZŠ oziroma na povezavi:
http://www.ooz-ljsiska.si/pocitniske-kapacitete .

Lep pozdrav !
Sekretar OOZŠ:
Gregor EPIH

Predsednik OOZŠ:
Janez KUNAVER, univ. dipl. ing. strojništva
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PRIJAVNICA za seminarje in tečaje:
1. SEMINAR: DOBRE PRAKSE E-MAIL KOMUNICIRANJA S KUPCI (28.5.2015 NA OOZ
LJUBLJANA BEŽIGRAD, NADE OVČAKOVE UL. 13, LJUBLJANA)
NA TEČAJ SE PRIJAVLJAM:
1.

IME IN PRIIMEK_________________________________________
naslov: _________________________________________________
zaposlen pri: ____________________________________________
telefon: ________________________________________________

2.

IME IN PRIIMEK_________________________________________
naslov: _________________________________________________
zaposlen pri: ____________________________________________
telefon:________________________________________________

Prijavnico nam lahko pošljete po faksu
na številko: 01/516-12-17, ali na email: gregor.epih@ozs.si ali po pošti
na: OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA
ZBORNICA
LJUBLJANA
ŠIŠKA,
PIPANOVA POT 30, 1000 LJUBLJANA.

Podatki za račun:
Naziv: ______________________________________________
Naslov: _____________________________________________
Zavezanec za DDV:
DA NE
ID za DDV: ______________
Članska številka:_______________________________________

Podpis: _______________________________________

V primeru premajhnega števila prijav si
pridržujemo pravico odpovedi tečaja

