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PODATKI O ZAVAROVALNIH OSNOVAH IN PLAČAH TER DRUGIH PREJEMKIH
IZ DELOVNEGA RAZMERJA
Število ur v mesecu JUNIJ 2016: 176 ur = 22 delovnih dni
Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - JUNIJ 2016

56 %
PP**
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR

871,30

Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od
1.555,89 EUR*
Prisp. zavarovanca za PIZ
Prisp. delodajalca za PIZ

3,5 PP***

Prehodni davčni podračun

Referenca

5.445,62

933,53

15,50%

135,05

844,07

8,85%

77,11

481,94

SI19 DŠ-44008

212,16

1.326,01

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

59,37

346,34

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

61,24

357,23

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

4,95

28,86

125,56

732,43

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

0,87

5,45

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

0,87

5,45

1,74

10,90

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-43001

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

1,22

7,62

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,52

3,27

1,74

10,89

Skupaj drugi prisp.

3,48

21,79

PRISPEVKI SKUPAJ

341,20

2.080,23

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-42005

DŠ pomeni davčna številka zavezanca
* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2015 (PP): 1.555,89 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu 2016 znaša 56 % zadnje znane povprečne letne plače;
56% 1.555,89= 871,30 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); 1.555,89 x 3,5 = 5.445,62 EUR

Zavezanec plača prispevke do 15.07.2016; 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
32,43 0110 0888 2000 003
32,67 0110 0888 3000 073

sklic
19 DŠ-44008
19 DŠ-45004

Opomba: Samostojni podjetniki, ki opravljate s.p., kot dopolnilno dejavnost, ker ste za polni
delovni čas zavarovani na drugi podlagi (delovno razmerje), morate biti zavarovani za poškodbe
pri delu in poklicne bolezni v skladu s 17. členom ZZVZZ in za invalidnost in smrt, ki je posledica
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni v skladu s 20. členom ZPIZ-2. Zavarovanje uredite z
obrazcem M-12 (zavarovalna podlaga je 10).

Prispevki za socialno varnost družbenikov (zav. podlaga 040) - JUNIJ 2016
70 %
PP**
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR
Prehodni davčni podračun

1.555,89 EUR*
Prisp. zavarovanca za PIZ
Prisp. delodajalca za PIZ

8,85%
SI56 011008882000003

1.089,12

5.445,62

168,81

844,07

96,39

481,94

265,20

1.326,01

Referenca

15,50%

Skupaj prispevki za PIZ

3,5 PP***

SI19 DŠ44008

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

69,27

346,34

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

71,45

357,23

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

5,77

28,86

146,49

732,43

1,09

5,45

1,09

5,45

2,18

10,90

1,52

7,62

0,65

3,27

2,17

10,89

Skupaj drugi prisp.

4,35

21,79

PRISPEVKI SKUPAJ

416,04

2.080,23

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ45004

SI19 DŠ43001

SI19 DŠ42005

DŠ pomeni davčna številka zavezanca
* Povprečna mesečna bruto plača za leto 2015 (PP): 1.555,89 EUR
** Minimalna osnova za prispevke za družbenike v letu 2015 znaša 70 % zadnje znane povprečne letne plače;
70 % od PP2015 1.5555,89 =1.089,12 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): 1.555,89 x 3,5=5.445,62 EUR

Zavezanec plača prispevke do 15.07.2016; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun
prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVL, ki se odda po sistemu eDavki.
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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.
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 01.03.2016 =
809,06 EUR- velja za vsa izplačila plač od 1.3.2016 dalje do 28.02.2017).
Opomba: Zakon o dopolnitvi zakona o minimalni plači (Uradni list RS, št. 92/2015) določa, da se v
minimalno plačo ne vštevajo: dodatek za nočno delo, dodatek za delo na nedeljo, dodatek za delo
na praznike in dela proste dneve po zakonu. Minimalna plača se obračunava skladno s temi
spremembami za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2016 dalje.
7. Najnižje osnovne bruto plače – junij 2016 (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.
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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.
CENA MESEČNE VOZOVNICE LPP: 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.
9. Prehrana za zaposlene
4,90 EUR na dan
10. Povprečna bruto plača v RS za predpretekli mesec:
(april 2016) = 1.571,12 EUR
11. 1/12 Splošne letne olajšave za dohodnino (za izplačila v letu 2016):
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 2016:
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 2016 določen regres najmanj v višini
minimalne plače povečane za 1 %, kar znaša v bruto znesku od 01.01.2016 798,64 EUR.
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OPOMBA: Regres do višine 70 % povprečne bruto plače v RS za predpretekli mesec =
1.099,78 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.
14. Lestvica za odmero dohodnine za leto 2016, preračunana na 1/12 leta:
če znaša letna davčna
osnova v EUR
nad
do

668,44
1.700,00
5.908,93

668,44
1.700,00
5.908,93

znaša dohodnina v EUR

106,95
385,47
2.111,13

16 %
+ 27 %
+ 41 %
+ 50 %

nad 668,44
nad 1.700,00
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 LESARJE
- SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH PREDSTAVITEV PODJETIJ IZ
SLOVENSKE LESNOPREDELOVALNE INDUSTRIJE NA MEDNARODNIH
SEJMIH V TUJINI V LETU 2016
- JAVNI RAZPIS ZA UGODNA POSOJILA PODJETNIŠKIM PROJEKTOM IN
PROJEKTOM NA PODROČJU OBDELAVE IN PREDELAVE LESA V LETU
2016
1. Obveščamo vas, da je bil v Uradnem listu RS št. 44/2016, z dne 24.06.2016 objavljen javni
razpis za »Sofinanciranje individualnih predstavitev podjetij iz slovenske
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lesnopredelovalne industrije (dejavnost SKD C16 in C31) na mednarodnih sejmih v
tujini v letu 2016«.
Več informacij in razpisno dokumentacijo najdete na sledeči povezavi:
http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2016-06-24-Javni-razpis-za-sofinanciranje-individualnihpredstavitev-podjetij-iz-slovenske-lesno-predelovalne-industrije-dejavnost-SKD-C16-inC31-na-m .
2. V Uradnem listu Republike Slovenija št. 41 z dne 10.6.2016 je objavljen Javni razpis za
ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave
lesa v letu 2016.
Predmet razpisa: ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju
obdelave in predelave lesa.

Višina razpisanih sredstev: 8.000.000 EUR

Ročnost posojila: do 12 let, možnost koriščenja 3-letnega moratorija

Obrestna mera: ugodna obrestna mera glede na sklop investiranja ter lokacijo
projekta

Višina posojila : od 15.000 EUR do 500.000 EUR

Razpisni roki: 11.7.2016, 25.8.2016 in 10.10.2016
Celoten
javni
razpis
z
razpisno
http://www.regionalnisklad.si/podjetnistvo .

dokumentacijo

najdete

na

povezavi:

SPREMEMBE PRAVILNIKA O IZVAJANJU ZAKONA O DDV
V Uradnem listu RS, št. 39/2016, z dne 03.06.2016 je bil objavljen Pravilnik o dopolnitvah
Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, ki z vidika administrativne
poenostavitve v zvezi z delovanjem nepridobitnih organizacij, vključno nevladnih organizacij
oziroma društev, z novim šestim, sedmim in osmim odstavkom 143. člena pravilnika določa izjeme
od obveznosti izdaje računov v skladu z drugim odstavkom 81. člena ZDDV-1.
Podrobne informacije najdete na sledeči povezavi:
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/davek_na_dodano_vrednost_ddv/?tx_news
_pi1%5Bnews%5D=4704&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=d
etail&cHash=5bdd0ad967d5054f1b956e262527bc5f
V Uradnem listu RS, št. 45, z dne 27.06.2016 pa je bil objavljen Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. Ta med drugim določa
spremembe v zvezi z izkazovanjem in plačevanjem DDV od uvoza preko obračuna DDV, kar je
pojasnjeno v posebnem navodilu FURS, ki ga najdete na sledeči povezavi:
http://www.fu.gov.si/carina/podrocja/uvoz_blaga/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=4803&tx_news_pi1
%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=0a69b320314be493ed144
89bfe27a13b in navodilu glede odbitka DDV po 1.7.2016, ki ga najdete na sledeči povezavi:
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/davek_na_dodano_vrednost_ddv/?tx_news
_pi1%5Bnews%5D=4821&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=d
etail&cHash=a2f6dae6de2ba53fc9074f4a20275808 .
Druge spremembe, ki jih prinaša pravilnik se nanašajo na: nižjo stopnjo DDV; izjave po 45. členu
ZDDV-1; evidence o vodenju davčnih skladišč; identifikacijo za namene DDV; identifikacijo
davčnega zavezanca, ki nima sedeža v Sloveniji; podatke na računu, ki ga izda davčni zavezanec,
ki ni identificiran za namene DDV; izdajo dovoljenja za uveljavljanje pravice do pavšalnega
nadomestila; izdaja računa v primeru uveljavljanja pravice do pavšalnega nadomestila, obrazec
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DDV-O, obrazca RP-O in PD-O; seznam izdelkov in storitev, za katere je možno uveljavljati
pavšalno nadomestilo; vlogo za pridobitev/spremembo/prenos/prenehanje dovoljenja za
uveljavljanje pavšalnega nadomestila.
Podrobno obrazložitev navedenih sprememb najdete na sledeči povezavi:
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/davek_na_dodano_vrednost_ddv/?tx_news
_pi1%5Bnews%5D=4800&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=d
etail&cHash=cdb21f7c79ff3afd3f05d0fe8a5c76f4 .

SPREMEMBE
POSTOPKU

PRAVILNIKA

O

IZVAJANJU

ZAKONA

O

DAVČNEM

V Uradnem listu RS, št. 40/2016, z dne 06.06.2016, je bil objavljen Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku. Spremembe se nanašajo tudi na
ugodnejši način odplačevanja davkov za poslovne objekte, ki davka ne morejo plačati v
enkratnem znesku. V ta namen je FURS izdala podrobnejša navodila o odlogu in obročnem
odplačevanju
davka,
ki
so
dostopna
na
sledeči
povezavi:
http://www.fu.gov.si/placevanje_in_izvrsba/podrocja/odpisi_odlogi_in_obrocno_placevanje/?tx_ne
ws_pi1%5Bnews%5D=4784&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D
=detail&cHash=ba0d75fe1fc3fe630fde22ca9209aa4a .

DAVČNA OBRAVNAVA ŠTIPENDIJ – ODGOVORI FURS NA POGOSTA
VPRAŠANJA
Glede na pogosta vprašanja članov o davčni obravnavi štipendij vam pošiljamo povezavo na
spletno stran FURS, kjer so podani odgovori na pogosta vprašanja v zvezi z izplačili štipendij in
drugih prejemkov, povezanih s štipendiranjem:
http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/dohodnina_drugi_dohodki/?tx_n
ews_pi1%5Bnews%5D=4716&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5
D=detail&cHash=7c7d13c9a5c711da18f93b6526077548 .

POSLOVNO SREČANJE V ČASU SEJMA AGRA 2016
Obveščamo vas, da Mariborska razvojna agencija, v sodelovanju z Evropsko podjetniško mrežo
EEN, katere članica je tudi OZS, organizira kooperacijsko srečanje AGRA 2016, ki bo potekalo
23. avgusta 2016 v Gornji Radgoni, v okviru 54. Mednarodnega kmetijsko živilskega sejma
Agra.
Srečanje je namenjeno podjetjem, ki delujejo na področju kmetijstva, živilstva, tehnike
pakiranja, embalaže, gozdarstva in logistike.
Več informacij o srečanju najdete na spletni povezavi http://meet4businessagra2016.talkb2b.net/,
kjer opravite tudi registracijo na srečanje.
Udeležba na srečanju je brezplačna. Rok za prijavo je 18. avgust 2016!
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ZBIRAMO PREDLOGE KANDIDATOV ZA ČLANE SKUPŠČINE SKLADA
OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV (SOP)
S strani Sklada obrtnikov in podjetnikov (SOP), Vošnjakova ulica 6, Ljubljana, smo prejeli
obvestilo, da letos poteče štiriletni mandat sedanjim zastopnikom – članom Skupščine Sklada
obrtnikov in podjetnikov. Območne obrtno-podjetniške zbornice sodelujemo pri pripravi predlogov
kandidatov za območnega zastopnika.
Kandidirate lahko vsi, ki ste ali aktivni ali upokojeni člani Sklada obrtnikov in podjetnikov.
Izvoljen je kandidat, ki prejme največje število glasov.
Prosim, da nam svoj interes za kandidaturo javite čimprej, najkasneje pa do 31.07.2016 na tel:
01/512-54-16 ali 041/923-517.

KORIŠČENJE POČITNIŠKIH KAPACITET OOZŠ
Imamo še nekaj prostih terminov za letovanje članov v počitniških kapacitetah OOZŠ v poletnih in
jesenskih 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/datoteke/ooz/ljsiska/skriti-dokumenti/CENIK%20OOZŠ%202016.pdf . Slike počitniških
kapacitet najdete na spletni strani OOZŠ oziroma na povezavi: http://www.oozljsiska.si/pocitniske-kapacitete .

Lep pozdrav !

Sekretar OOZŠ:
Gregor EPIH

Predsednik OOZŠ:
Janez KUNAVER, univ. dipl. ing. strojništva

