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
Naj bo leto 2015 uspešno, ustvarjalno,
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Želimo vam vesele praznike!
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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
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 800 izvodov.
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Obvestilo občine Vojnik
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik (kontaktna oseba Tanja Golec Prevoršek 03 78 00 626, GSM 051 326 730), namerava
prodati:
- nepremičnine s parc.št. 10/1 z ID znakom 1061-10/10 k.o. 1061-Višnja vas (ID 4706654) v izmeri 29903 m2 in
parc.št. 10/3 z ID znakom 1061-10/3-0 k.o. 1061-Višnja vas
(ID 3026664) v izmeri 5057 m2, skupaj 34960 m2. Zemljišče
se prodaja kot celota in ni komunalno opremljeno, po prostorskem planu Občine Vojnik (Ur.l. RS št. 79/2004) je opredeljeno kot stavbno zemljišče, namenjeno za gospodarske
in stanovanjske objekte, delno v poplavnem območju. Na
obeh parcelah je vpisano breme služnosti zaradi uporabe
in vzdrževanja vodovodnega in elektro omrežja ter dostopa do parcele št. 466 k.o. Višnja vas. Izklicna cena zemljišča za celotno kvadraturo 34.960 m2 je 1.000.000,00
EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 22%,
ki ga plača kupec.
- kompleks Konjsko: parc.št. 10/2 v izmeri 2028 m2, 10/4
v izmeri 404 m2, parc.št. 10/5 v izmeri 151 m2, parc.št. 10/1 v
izmeri 13457 m2, parc.št. 11 v izmeri 1864 m2, parc.št. 14/1 v
izmeri 10290 m2, skupaj 28194 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
28194 m2 986.790,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po
predpisani stopnji 22%, ki ga plača kupec.

NOVA SPLETNA STRAN

w w w.ooz- celje.si
Vabimo vas, da obiščete našo prenovljeno
spletno stran, kjer boste našli mnogo
koristnih informacij o delu in ponudbi
zbornice ter mnogo drugih vsebin, ki vam
bodo v pomoč pri vašem poslovanju.
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OBVESTILO
Obveščamo vas, da v petek, 2.1.2015, na OOZ Celje ne bo uradnih ur.

Nagovor predsednika ob izteku leta
Malo pred Novim letom 2015 smo funkcionarji zaključili svoj štiriletni mandat vodenja naše Območne obrtnopodjetniške zbornice Celje. Nekaterim je to bil prvi mandat, nekaterim drugi, sam pa sem v obrtnozborničnem
sistemu že preko 35 let, tako, da imam na tem področju
že precej izkušenj. Na tem mestu se želim še enkrat zahvaliti poslancem in s tem posredno vsem članom naše
zbornice, ki ste mi zaupali vodenje še za naslednje štiriletno mandatno obdobje. Prepričan sem, da sem dokazal,
da sem vreden vašega zaupanja, saj sem skupaj s preostalimi funkcionarji ime naše zbornice učvrstil na tako visoko
mesto, kot ji na državni in regijski ravni pripada.

haja iz gospodarstva, upam, da bo imel razumevanje tudi
za to, da se zopet uvede obvezno članstvo na način, da
se bo lahko vsak gospodarski subjekt prostovoljno odločil
za organizacijo, v kateri bo član. Odločitev pa bo seveda
odvisna od tega, kakšno podporo mu bo posamezna organizacija nudila.

Upam, da nam politiki ne lažejo preveč, ko govorijo o
okrevanju slovenskega gospodarstva, saj ga obrtniki še
ne čutimo, razen ob pogledu na nove ukrepe vlade, ki govorijo o obveznih davčnih blagajnah, o uvedbi davka na
sladke pijače, skratka o novih davčnih obremenitvah gospodarstva. Zavedati se moramo, da se bomo lahko samo
Kot sem pred letom dni omenil, se je naše članstvo po s skupnim nastopom uprli vsemu temu, kajti posameznik
uvedbi prostovoljnega članstva zmanjšalo za skoraj tre- ne bo sam dosegel nič.
tjino, vendar pa obstoj zbornice ni vprašljiv. Tega se zavedamo vsi tisti, ki v zborničnem sistemu prepoznavamo Naj vam prihajajoči prazniki prinesejo mir, toplino in
pomen skupnega in organiziranega nastopa proti vsem ljubezen, v novem letu 2015 pa vam želim veliko potistim, ki odločajo o naši usodi. Upam, da bodo sčasoma slovnih uspehov ob podpori naše Obrtno-podjetniške
to spoznali tudi tisti, ki so se odločili za izstop, saj je ne- zbornice Celje. Srečno !!
dopustno, da se nekateri v svojem delovnem in prostem
Predsednik
času borimo za pravice vseh, ne glede na to, ali za to plaMiran Gracer
čujejo članarino ali ne. Glede na to, da novi gospodarski
minister prihaja iz naših krajev in še posebej za to, ker pri-

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je objavil poziv za oddajo
potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko/študijsko leto 2015/2016
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju Sklad) je 28. novembra 2014 objavil javni
poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih
štipendistih za šolsko/študijsko leto 2015/2016. Rok
za oddajo potreb je do vključno 31. januarja 2015.
Namen javnega poziva je:
- zbrati ponudbo kadrovskih štipendij v Republiki Sloveniji z namenom informiranja učencev, dijakov in
študentov o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in s tem podporo njihovemu odločanju za izobraževanje glede na potrebe
na trgu dela,
- ponuditi delodajalcem enotno oddajanje potreb
po kadrovskih štipendistih in promocijo potreb med
učenci, dijaki in študenti.

Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko
oziroma študijsko leto 2015/2016 so v skladu s 112.
členom Zakona o štipendiranju (Ur.l. RS 56/2013)
dolžni oddati vsi delodajalci, ki želijo dijakom oziroma študentom podeliti kadrovsko štipendijo s šolskim/študijskim letom 2015/2016. Potrebe po kadrovskih štipendistih delodajalci oddajo preko spletne
strani sklada www.sklad-kadri.si tako, da se prijavijo
v spletni klub sklada in oddajo potrebe v okviru Izmenjevalnice. Delodajalci, ki nameravajo sofinanciranje kadrovskih štipendij uveljavljati pri regionalnih
razvojnih agencijah (RRA) v okviru regijskih štipendijskih shem (RŠS), lahko svoje potrebe prijavijo na
spletnem obrazcu posameznega RRA. V takih prime-
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rih bo potrebe delodajalca Skladu, v imenu delodajalcev, opravila RRA. Delodajalci morajo tako oddati potrebe sami pri skladu ali preko RRA, ne pa na
oba načina. Prijavo potreb je potrebno oddati do
vključno 31. januarja 2015, saj bo sklad po tem
datumu o prijavljenih potrebah po kadrovskih štipendistih obveščal ciljne skupine.

Dodatne informacije v povezavi z javnim pozivom
ter novim zakonom o štipendiranju so na voljo pri
Skladu preko e-poštnega naslova kadrovske@skladkadri.si oziroma na telefonski številki 01 434 10 80
ob ponedeljkih, sredah in petkih med 9. in 12. uro,
ob sredah tudi med 14. in 16. uro ali na RASR d.o.o.
v okviru Regijske štipendijske sheme.

Poslovno srečanje v Gradcu, 15. januar 2015
Obveščamo vas, da Avstrijsko – Štajerska agencija za
pospeševanje podjetništva, v sodelovanju z Evropsko
podjetniško mrežo EEN, katere članica je tudi OZS,
organizira mednarodno poslovno srečanje podjetij, ki
delujejo na področju energetsko učinkovitih gradenj,
solarne tehnologije, fotovoltaike, izolacije, ogrevanja,
prezračevanja, hlajenja, pridobivanja toplote in biomase. Srečanje bo potekalo v četrtek, 15. januarja
2015, na sejmišču v Gradcu (Messecongress Graz,
Messeplatz 1, 8010 Graz, Austria), kjer bo v tem

času potekal tudi mednarodni gradbeni sejem Häuslbauermesse Graz.
Za sodelovanje na poslovnem srečanju se lahko prijavite preko spletne povezave https://www.b2match.eu/
energydaysgraz2015. Udeležba na srečanju je za člane OZS brezplačna, prav tako pa vsi udeleženci ob prihodu na sejmišče prejmejo tudi brezplačno vstopnico
za ogled sejma. Več informacij dobite na OZS, Gregor
Primc, gsm 041 709 724, e-pošta gregor.primc@ozs.si.

Izvoljeno novo vodstvo OOZ Celje v mandatnem
obdobju 2014 – 2018
V sredo, 3.12.2014, je bila 1. seja skupščine OOZ
Celje v mandatnem obdobju 2014-2018, na kateri
je bilo izvoljeno novo vodstvo zbornice. Po pregledu zapisnika in realiziranih nalog, zadanih na zadnji
seji skupščine v prejšnjem mandatu, so se prisotnim
predstavili kandidat za predsednika zbornice ter kandidati za člane nadzornega odbora. Poslanci skupščine so za predsednika zbornice soglasno izvolili dosedanjega predsednika Mirana GRACERJA. Na predlog
predsednika so potrdili podpredsednika Petra PIŠKA
ter upravni odbor, ki ga sestavljajo: Miran GRACER,
Katarina HOHNJEC, Janez JAVORŠEK, Franc MEŽA,
Peter PIŠEK, Marko RAZGORŠEK, Dušan SLUGA, Viljem ŠUMER in Petra ŽELEZNIK IVIČ.

Člani upravnega odbora 2014-2018 (foto T.Štinek)

V nadaljevanju seje so bile izvedene še volitve članov nadzornega odbora, ki ga sestavljajo: Tomaž
FLUDERNIK, Zdenko JAVORNIK, Matej JUTERŠEK,
Lena KORBER in Mihec RIBIČ.
Na seji je bil potrjen program dela zbornice v letu
2015, ob zaključku seje pa se je predsednik Miran
Gracer zahvalil vsem, ki so delovali v organih OOZ
Celje v mandatnem obdobju 2010-2014, še posebej
pa dolgoletni predsednici nadzornega odbora Evi
Špoljar in predsednici organizacijsko-kadrovske komisije Mariji Klakočer.
Člani nadzornega odbora 2014-2018 (foto T. Štinek)
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Udeleženci 1.seje skupščine (foto T.Štinek)

Zaključek projekta »Izbira poklica-izziv za prihodnost«
v letu 2014
OOZ Celje je zaključila že sedmo leto izvajanja projekta, ki ga podpirajo Mestna občina Celje ter občine
Dobrna, Štore in Vojnik. Namen projekta je osnovnošolcem in njihovim staršem približati pomembnost
pridobivanja tistih informacij, ki so pomembne pri
odločitvah učencev o tem, kaj bi v življenju zares
radi delali in o izbiri nadaljevanja izobraževanja.
Že vrsto let se soočamo s pomanjkanjem določenih
poklicnih profilov, med katerimi so na prvem mestu
obrtni in poklici tehnične stroke, zato smo si v projektu zadali nalogo promovirati karierne poti, spodbujati inovativnost, podjetnost in ustvarjalnost že
med najmlajšimi člani naše družbe. Aktivnosti projekta so potekale vse leto 2014, sodelovalo je 5
naših članov obrtnikov in podjetnikov, izvedenih
je bilo 33 dogodkov, udeleženih 12 osnovnih šol
ter 660 osnovnošolcev in njihovih staršev. Izvajali smo predavanja, predavanja z delavnicam in zelo
obiskane okrogle mize z gosti - našimi obrtniki in
podjetniki. V letu 2014 smo povečali število dogodkov za 9 v primerjavi z letom poprej, izvedbo dodatnih dogodkov je omogočila šolam na svojem področju Mestna občina Celje. Učence in njihove starše
smo seznanili z možnostmi štipendiranja, kariernimi
potmi, potrebnimi znanji, veščinami, sposobnostmi ter kompetencami ljudi današnjega časa, trgom
dela, trendi na področju zaposlovanja in samozaposlovanja, deficitarnimi poklici in dejavniki odločanja
za nadaljevanje izobraževanja. Sodelujoče šole v
projektu pa smo tudi obvestili o možnosti obiska Ulice obrtnikov, ki je bila prvič v okviru Mednarodnega
obrtnega sejma v Celju in kar nekaj šol se je udeležilo predstavitve osmih poklicev.

Udeleženci zaključka projekta (foto S.Zupanc)
V sredini novembra smo na delovnem srečanju vseh
sodelujočih v projektu, ki se je začel s pozdravnimi
besedami predsednika g. Mirana Gracerja, pregledali izvedene aktivnosti in dosežene rezultate. Našim obrtnikom in podjetnikom, sodelujočim v projektu, predstavnikom lokalnih skupnosti, medijem in
drugim povabljenim je vodja projekta mag. Tatjana
Štinek predstavila celoten projekt in novosti na področju štipendiranja. Sekretarka Martina Rečnik je
spregovorila o pobudah za nadaljnje sodelovanje in
o krožku Ustvarjalni, podjetni in inovativni učenci, ki
smo ga začeli izvajati oktobra na OŠ Lava Celje ter
o tesnem sodelovanju OOZ Celje z občinami, ki jih
pokrivamo, s posebnim poudarkom na sodelovanju z
Mestno občino Celje pri pripravi projekta Strategija
razvoja gospodarstva Mestne občine Celje, v kateri
je zapisan del ukrepov, namenjen prav vzpodbudam
občine za promocijo podjetništva, inovativnosti,
ustvarjalnosti in poklicev za osnovnošolce.
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Člani OOZ Celje, ki so v izvajanju projekta predstavili
svoje poklice in karierne poti in se jim posebej zahvaljujemo so:
• Janko Razgoršek – Avtokleparstvo Janko Razgoršek s.p.
• Katarina Hohnjec – Hoby les, Proizvodnja in trgovina, d.o.o.
• Matija Čretnik – Frizer Matija Mirage Matija Čretnik s.p.
• Krešimir Antolič- Kael elektro storitve, Krešimir
Antolič s.p.
• Dominik Ocvirk za Pekarno Geršak d.o.o.
Zahvaljujemo se tudi mag. Alenki Rumbak ZRSZ OS Celje za njen prispevek k projektu in občinam, ki podpira-

jo izvedbo projekta: torej Mestni občini Celje, občinam
Vojnik, Dobrna in Štore. Zahvaljujemo pa se tudi medijem, ki pozitivno poročajo o našem projektu in širijo
informacije o dobri praksi vsa leta izvajanja projekta.
Udeleženci delovnega srečanja so v razpravi izrazili
zadovoljstvo, da so del uspešno izvedenih projektov,
podali so svoja mnenja in pobude za sodelovanje v
prihodnje. Predvsem so izpostavili, kako je pomembno
sodelovanje šole z lokalnim okoljem in gospodarstvom
ter pomembnost prihoda ljudi iz prakse v šole. Učenci
in starši namreč pokažejo dosti več zanimanja za področje poklicev in podjetništva, če spregovorijo o tem
ljudje iz gospodarstva. Šole si želijo še več takšnih dogodkov v šolskih klopeh, zato so celjske šole z navdušenjem sprejele širitev projekta navzdol po vertikali.

16. humanitarno tekmovanje slikopleskarjev Slovenije
– zmagala celjska ekipa Slikopleskarstva Andrej, Miran Roškarič s.p.
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Sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri OZS je letošnje 16. tradicionalno
tekmovanje slikopleskarjev Slovenije organizirala na Obali in v petek, 28.11.2014, poskrbela za novo podobo prostorov Centra za
korekcijo sluha in govora Portorož. V letošnji akciji, ki sta jo podprla in se ji kot prostovoljca s svojima ekipama pridružila tudi
Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije,
in Peter Bossman, župan občine Piran, sodeloval je predsednik OZS Branko Meh ter 85
slikopleskarjev, med njimi tudi 15 dijakov
iz kranjske in mariborske srednje gradbene
šole, dve predstavnici nežnejšega spola ter
trije tuji slikopleskarji, ki so na tekmovanje
prišli iz Velike Britanije. Za pleskanje 4.600
kvadratnih metrov zidnih in drugih površin v
učilnicah, hodnikih, kabinetih in skupnih prostorih centra, so tako letos vsi skupaj porabili
950 litrov barv iz družine JUPOL, ki jih je
za izvedbo tekmovanja kot glavni pokrovitelj znova zagotovila družba JUB, hkrati pa je prispevala
tudi barvne študije, ki so jih za podlago prenove

vseh prostorov pripravili njihovi arhitekti svetovalci.
Vrednost letošnjega tekmovanja slikopleskarjev, ki
predstavlja enega večjih humanitarnih projektov v
državi, je znašala kar 66.800 evrov.

Foto: Andrej Roškarič

Posebna priznanja OZS so za vsa leta sodelovanja v
akciji poleg Branka Goričana prejeli še mojstri slikopleskarji Jože Sitar iz Kamnika, Milan Pestotnik in
Miran Roškarič iz Celja ter Anton Lavrač iz Izlak, ki
kot mentorji svoje znanje in izkušnje prenašajo na
mlade, ki se učijo za ta poklic. Prisotni člani Upravnega odbora sekcije slikopleskarjev pri OZS so obljubili, da se bodo v sekciji še naprej trudili promovirati slikopleskarsko dejavnost in to največjo humanitarno akcijo ob pomoči podjetij organizirati tudi
v prihodnje. Vse prisotne slikopleskarje so prijazno
povabili k udeležbi tudi v naslednjem letu, o lokaciji naslednje akcije pa se bodo odločali v naslednjih
mesecih. Rezultati tekmovalnega dela:
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1. mesto: Roškarič Miran s.p., Slikopleskarstvo
Andrej, Celje, slikopleskarja Tomaž Roškarič in Aleksander Roškarič
2. mesto: Slikopleskarstvo Mihael Bezjak s.p., Markovci, slikopleskarja Mihael Bezjak in Stanko Bezjak
3. mesto: Slikopleskarsvo Avgust Sreš s.p., 9000
Murska Sobota, slikopleskarja Avgust Sreš in Uroš
Sreš.

Zmagovalni ekipi člana OOZ Celje Slikopleskarstvu Andrej, Miran Roškarič s.p.,
čestitamo za osvojeno 1. mesto!
							
Vir: spletna stran OZS

Foto: Andrej Roškarič

Naredite nekaj zase,
razmigajte se
Se želite razmigati in napojiti s pozitivno energijo? Že leta zanemarjate fizično aktivnost in
vas je strah napornih skupinskih vadb ali treninga v fitnesu? Razmigajte se pod vodstvom športne strokovnjakinje. Na treningih Tatjana-sport
je vadba prilagojena vsakemu posamezniku in
njegovim zmožnostim.
Vadba za vse starosti in različne fizične pripravljenosti
Na treningih Tatjana-sport so dobrodošli tako
poklicni športniki, rekreativci, kot tisti, ki so rekreacijo že pred leti obesili na klin. Premišljen način
vadbe vam omogoča, da boste, ne glede na stanje
fizične pripravljenosti, naredili velik napredek. Po
besedah Tatjane Klakočar, v tujini izobražene trenerke, vsi rabimo kondicijo. »Kondicija nam omogoča moč, gibljivost, izboljša ravnotežje in poskrbi
za boljše počutje in več energije. Kondicijska vadba
nam omogoča, da spoznamo svoje telo in ga obvladamo. Zato je ta način vadbe primeren za ljudi vseh
starosti in različne fizične pripravljenosti.« Zato pod
njenim okriljem vadi tudi skupina seniorjev.
Z lastnim tempom do odličnih rezultatov
Treningi v Tatjana-sport potekajo v mešanih skupinah. Vsak torek in četrtek ob sedmih zvečer se skupina zbere v kompleksu dvorane Zlatorog. S pomočjo
različnih športnih rekvizitov, kot so TRX, FLOWIN,
BOSU žoge itd. vsak opravlja vaje z lastnim tempom,
ki mu ga omogoča telo. Tako se že na kratki rok pri
posamezniku vzpostavijo temelji gibanja, ki postavijo osnovo za nadaljnji razvoj.
Od individualnih treningov do športanja v naravi
že 10 let
Ustanoviteljica športne šole Tatjana-sport, Tatjana
Klakočar, je predana športnica, ki je svojo trener-

Foto: Tatjana Klakočar
sko pot kronala s številnimi izobraževanji doma in v
tujini ter delom z vrhunskimi športniki ko so judoist
in olimpijec, Matjaž Ceraj. V svoji šoli izvaja tudi
individualne treninge, namenjene posameznikom z
bolečinam po rehabilitaciji, organizira treninge v naravi in delavnice za trenerje. Z začetkom pomladi
vas vabi, da se ji pridružite pri vadbi, ki bo potekala
tudi v idiličnem okolju celjskega mestnega parka.
NASVET TRENERKE:
Tatjana Klakočar, profesorica športne vzgoje in
trenerka Tatjana-sport
Sedeče delo, vožnja v avtomobilu, počitek pred televizijo in spanje nam po izračunu strokovnjakov,
dnevno vzamejo kar 21 ur. To pomeni 21 ur, ki jih
preživimo v sedečem ali ležečem položaju. Zato je
več kot pomembno, da vsaj uro dnevno namenimo
fizični aktivnosti. S pomočjo redne vadbe se nam
bo izboljšalo počutje, dvignila raven energije ter
zmanjšala stres in napetost.

Kontakti: Tatjana-storitve v športu, Tatjana Klakočar
s.p., Breg 13, 3000 Celje, Http://tatjana-sport.com,
info@tatjana-sport.com
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Poslovna priložnost - podjetje EKOSAN d.o.o. Žalec
Podjetje EKOSAN d.o.o. Žalec se ukvarja z dejavnostjo na področju varstva okolja. Od Ministrstva za okolje in
prostor (agencija RS za okolje ARSO) ima pridobljena dovoljenja za zbiranje, prevoz, predelavo in posredovanje
nevarnih in nekaterih nenevarnih odpadkov. Izdelujejo načrte gospodarjenja z odpadki in načrte ravnanja z odpadki. Podjetje išče zainteresirano mlajšo osebo, ki ima VI. stopnjo izobrazbe, komercialne, organizacijske ter vodstvene sposobnosti in ima interes vstopiti v lastniški delež gospodarske družbe. Zaželjeno je tudi, da ima nekaj let
delovnih izkušenj. Osebo, ki izpolnjuje navedene pogoje iščejo zaradi upokojitve direktorja firme.
Zainteresirane vabijo, da svoj interes izkažejo s kratkim življenjepisom in ga pošljejo na naslov: EKOSAN d.o.o.,
Gotovlje 84A, 3310 Žalec. Vse dodatne informacije dobite pri gospodu Robertu Razgoršku na tel. št. 03 490 20.
Izbrane kandidate bodo povabili na razgovor in jim tudi nudili, v primerni fazi razgovorov, podatke, ki jih bodo
potrebovali za njihovo odločitev. Kontaktni podatki podjetja: EKOSAN d.o.o., Gotovlje 84A, 3310 Žalec, tel. 03/49020-35, fax: 03/490-20-36, e-mail: ekosan-slo@siol.net

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - oktober 2014
Dosežen dobiček za določitev zavarovalne osnove v letu 2013 (v EUR)****
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR
Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60
% od 1.523,18 EUR*

Do vključno
9.403,92**
MP**

Prehodni davčni
podračun

Referenca

3,5 PP***

783,66

5.331,13

913,91

Prisp. zavarovanca za PIZ

15,50%

121,47

826,33

Prisp. delodajalca za PIZ

8,85%

69,35

471,81

190,82

1.298,14

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

58,12

339,06

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

59,95

349,72

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

4,84

28,25

122,91

717,03

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

SI19 DŠ-45004

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

0,78

5,33

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

0,78

5,33

1,56

10,66

1,10

7,46

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

SI19 DŠ-43001

0,47

3,20

1,57

10,66

Skupaj drugi prisp.

3,13

21,32

PRISPEVKI SKUPAJ

316,86

2.036,49

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-42005

DŠ pomeni davčna številka zavezanca
*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2013 (PP), v EUR
**Minimalna letna plača za leto 2013 in mesečni znesek minimalne plače za leto 2013
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s 5. odstavkom 145. člena ZPIZ-2)
****Dobiček za določitev zavarovalne osnove za leto 2014 se določi v višini doseženega dobička zavarovanca za leto 2013, brez upoštevanja prispevkov ter znižanj in povečanj davčne osnove,
preračunane na mesec in znižane za 30%
**** Zavezanec, ki je vstopil v zavarovanje po 1.1.2014, prispevke plača najmanj od minimalne plače za 2013, preračunane na mesec (razen, če je bil v obdobju 6 mesecev pred vstopom v
zavarovanje zavarovan po enaki
zavarovalni podlagi (kot samozaposlena oseba) - v tem primeru plača prispevke od zavarovalne osnove, od katere je
je prispevke plačeval pred izstopom iz zavarovanja).
Zavezanec plača prispevke do 15.12. 2014; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.

CELOTNE PODATKE ZA IZPLAČILO PLAČ ZA MESEC NOVEMBER 2014 NAJDETE NA www.ooz-celje.si
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna mesečna bruto plača v RS za mesec SEPTEMBER 2014
1.519,32 €. 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.
PREHRANA
Pri obračunu prispevkov za mesec november 2014 upoštevajte 20 delovnih dni - skupaj 160 ur. Regres za prehrano
zasebnika znaša za davčne namene po Uredbi od 1.8.2008 dalje 6,12 € na dan (Ul. RS 76/08).
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