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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.

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.

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.

spletni katalog

Izterjava denarnih
terjatev – ADMINISTRATIVNA
POMOČ PRI PRIPRAVI
PREDLOGA ZA E-IZVRŠBO

izdelkov in storitev

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.

2

MAJ 2015

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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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

FURS ugotavlja nepravilnosti pri uporabi vezanih knjig računov
Finančna uprava RS v zadnjih tednih podrobno spremlja
uporabo vezanih knjig računov pri zavezancih, ki izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju. Ob 1.100 preventivnih obiskih, ki so jih opravili sodelavci uprave, so
ugotovili, da približno 6 % zavezancev računov ne izdaja
v skladu s spremenjeno zakonodajo. »Zavezanci račune
izdajajo iz vezanih knjig računov, ki predhodno niso potrjene pri Finančni upravi RS, račune izdajajo v obliki, ki
ni več dovoljena (paragonski bloki) ali pa računov sploh
ne izdajajo,« so sporočili iz FURS. Aktivnosti FURS So bile
predvsem preventivne, glavni namen je bil informiranje
zavezancev o uporabi vezanih knjig računov. Kršitelji so
bili tako na nepravilnosti neposredno opozorjeni in se-

znanjeni s predpisanimi globami za prekrške. Opozarjajo pa, da bodo v prihodnje izvajali tudi prekrškovne
postopke in poudarjajo, da so nepravilnosti pri uporabi
vezanih knjig računov obravnavane kot posebno hud
davčni prekršek. V primeru neustrezne izdaje računa ali
nezagotavljanju izvornih podatkov (in vseh poznejših
sprememb izvornih podatkov) v vezani knjigi računov, so
predpisane globe od 20.000 do 250.000 EUR. Več si lahko
preberete na povezavi http://www.fu.gov.si/mediji/medijsko_sredisce/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=2795&tx_
news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bac
tion%5D=detail&cHash=06a7f691a2e1d5da58408aed99
57b4dd.

Regres za letni dopust po Zakonu o delovnih razmerjih
Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega
dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini
minimalne plače (131. člen ZDR-1). Regres za letni dopust
mora delodajalec zagotoviti praviloma do 1. julija tekočega koledarskega leta. Če ima delavec pravico do celotnega letnega dopusta, mu gre tudi pravica do celotnega regresa. Če ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega
dela letnega dopusta, ima pravico do sorazmernega dela
regresa za letni dopust (četrti odstavek 131. člena ZDR-1).
Delodajalec je delavcu, s katerim je sklenil delovno razmerje v tekočem koledarskem letu in delavec v tem koledarskem letu ne bo pridobil pravice do celotnega letnega
dopusta, do 1. julija tekočega koledarskega leta dolžan
izplačati tolikšen del sorazmernega regresa za letni dopust, kolikor je delavec z ozirom na mesece zaposlitve
do 1. julija pridobil sorazmernega dela letnega dopusta
(in sicer 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve).
Preostali del regresa za letni dopust je delodajalec dolžan
izplačati najkasneje do konca tekočega koledarskega leta
oziroma do prenehanja delovnega razmerja.

ZDR daje pravico do minimalnega letnega dopusta,
ki ne more biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to ali
delavec dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od
polnega. Zahteva po enakem obravnavanju delavcev s
krajšim delovnim časom glede pravice do letnega dopusta izhaja tudi iz Konvencije MOD št. 132 o plačanem
letnem dopustu. Tako ima delavec, ki dela s krajšim delovnim časom, pravico do polnega in ne samo sorazmernega letnega dopusta. V zvezi z nadomestilom plače v
primeru odsotnosti z dela zaradi izrabe letnega dopusta
je treba upoštevati, da je delodajalec dolžan delavcu
izplačati nadomestilo plače za tiste dneve in za toliko
ur, kolikor znaša delovna obveznost delavca na dan, ko
zaradi izrabe letnega dopusta ne dela (deveti odstavek
137. člena ZDR-1). V skladu s petim odstavkom 131. člena ZDR-1 je delavec upravičen do izplačila regresa za
letni dopust sorazmerno delovnemu času, za katerega
je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s 67. členom ZDR-1.
(Vir: MDDSZ)
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Javni razpis za sofinanciranje partnerskih projektov med
oblikovalci in podjetji s ciljem njihovega povezovanja in projektov
popularizacije oblikovalskih izdelkov
Ministrstvo za kulturo RS je objavilo razpis za sofinanciranje partnerskih projektov med oblikovalci in podjetji s
ciljem njihovega povezovanja in projektov popularizacije oblikovalskih izdelkov. Predmet razpisa je sofinanciranje
projektov na naslednjih področjih:
• Sofinanciranje partnerskih projektov med oblikovalci in podjetji - naročniki, ki izkazujejo potrebo po razvoju
novih in revitaliziranih izdelkov, storitev in komunikacij. Rezultat partnerskega sodelovanja mora biti vsaj izdelava funkcionalnega prototipa.
• Sofinanciranje projektov popularizacije oblikovalskih izdelkov, kar zajema npr. predstavitve, razstave, platforme oblikovalskih izdelkov za sodelovanje s podjetji. Rezultat je javna predstavitev izdelkov.
Podrobne informacije in razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh ministrstva:
http://www.mk.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_
single%5D=1730. Rok oddaje prijave na razpis je do 25. 5. 2015 do 24 ure.
Dodatne informacije o razpisu so na voljo telefonsko v času uradnih ur vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12.
ure ter ob sredah od 14. do 16. ure, ali po elektronski pošti. Kontaktna oseba za dodatne informacije je Tanja Grželj,
telefon (01) 369 58 79, elektronski naslov: tanja.grzelj@gov.si.

Vprašalnik za izdelavo predhodnih ocen za izvajanje
finančnih instrumentov 2014-2020
Služba vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko in podjetje PricewaterhouseCoopers d.o.o. (PWC) skupaj izvajata
projekt za izdelavo predhodnih ocen za izvajanje finančnih instrumentov 2014-2020.Namen projekta je zagotoviti ugodne povratne vire financiranja (krediti, garancije,
kombinacija s subvencijami, …) za financiranje različnih
dejavnosti/projektov gospodarstva, ki jih bo Republika
Slovenija zagotovila iz naslova EU sredstev.

Prvi del projekta predstavlja določitev vrzeli financiranja,
ki obstaja na finančnih trgih. Da bi lahko ugotovili potrebe gospodarstva po različnih povratnih virih financiranja
so pripravili vprašalnik, ki ga najdete na povezavi https://
pwc.qualtrics.com/SE/?SID=SV_5yztwq3YdC7K4rX. Vprašalnik bo predvidoma odprt do 25. 5. 2015. Vljudno vas
prosijo za izpolnitev vprašalnika in se zahvaljujemo za sodelovanje. (vir: http://www.svrk.gov.si).

Vabilo na mednarodno poslovno srečanje na Dunaju - BUILDING
SMART FOR SMARTER CITIES - 10. in 11. junij 2015
Obveščamo vas, da Avstrijska gospodarska zbornica, v sodelovanju z Evropsko podjetniško mrežo EEN, katere članica je tudi OZS, organizira mednarodno poslovno srečanje podjetij, ki delujejo na področju:
-	Gradbeništva
-	Gradbenih materialov
- Obnovljivih virov energije
-	Klimatizacije
- Inženiringa in načrtovanja
- Poslovnih agencij
Poseben poudarek srečanja bo tudi v navezovanju stikov za pod-izvajalska dela v gradbeništvu. Srečanje bo potekalo v sredo, 10. junija 2015, v prostorih avstrijske gospodarske zbornice na Dunaju. V četrtek, 11. junija
2015, pa bodo za udeležence organizirani študijski obiski projektov po različnih dejavnostih.
Za sodelovanje na poslovnem srečanju se prijavite preko spletne povezave https://www.b2match.eu/buildingsmart2015, kjer je tudi več informacij o srečanju in program. Udeležba na srečanju je za podjetja brezplačna.
Rok za prijavo je 29. maj 2015, vendar pozivamo podjetja, da svojo prijavo izpolnijo čim prej ter si tako zagotovijo
možnost sestanka z najbolj zanimivimi podjetji, katerih termini za sestanke so hitro zasedeni. Dodatne informacije
dobite na OZS, Gregor Primc, 041 709 724, gregor.primc@ozs.si.
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Predstavitve poklica voznik - v aprilu 12 dogodkov po vsej Sloveniji
OZS je v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje (Zavod)
organizirala 12 motivacijskih dogodkov po vsej Sloveniji, na katerih so predstavniki OZS, Zavoda in poklicni vozniki predstavili
poklic voznika ter možnosti in potrebe glede zaposlitve tega
poklica tako doma kot v tujini. OZS in Zavod želita tako doseči
učinkovitejše kritje potreb v dejavnosti transporta ter v čim večji meri seznaniti delodajalce in brezposelne osebe s storitvami,
ki jih Zavod nudi, ter po drugi strani motivirati brezposelne osebe k bolj aktivnemu iskanju zaposlitve na tem področju.
Po podatkih iz marca 2015 je bilo na Zavodu prijavljenih 2.537
brezposelnih poklicnih voznikov, od tega 1.246 voznikov osebnih vozil, lahkih dostavnih vozil in motornih koles ter 1.291 voznikov težkih tovornjakov in avtobusov. Delodajalci predvsem
povprašujejo po voznikih tovornih vozil v mednarodnem prometu ter voznikih avtobusov. Napovedanih potreb delodajalcev glede zaposlitve voznikov je tudi za prihodnje obdobje zelo
veliko, predvsem v Nemčiji, kjer napovedujejo približno 40 tisoč
potreb. Na dogodkih, ki smo jih organizirali skupaj z Zavodom,
na vseh lokacijah območnih služb oz. uradov za delo Zavoda,
je potekalo 22 predstavitev poklica voznik, nanj pa so bile povabljene brezposelne osebe v dveh skupinah: tiste, ki že imajo
pridobljen vozniški izpit C-kategorije kot tudi vsi drugi brezposelni, ki imajo pridobljeno vsaj B-kategorijo in so pripravljeni
se dodatno usposabljati za zaposlitev v dejavnosti transporta.
Prva predstavitev je potekala 14. 4. 2015 v Kopru, sledile so še
v: Celju, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem
mestu, Ptuju, Sevnici, Kranju in v Velenju. Sklepna predstavitev
se je izvedla 23. 4. 2015, v Trbovljah. Motivacijske dogodke smo
organizirali z namenom odgovoriti na naslednja vprašanja: Kaj
sploh pomeni biti voznik v mednarodnem prometu po Evropi?
Kakšni so pogoji dela? Kakšne so prednosti dela voznika? Kako
postanem voznik ter dobim zaposlitev?
Kot cilj smo si zastavili seznanitev brezposelnih o priložnosti zaposlovanja, seznanitev z delom in informiranje na področju transporta ter tudi dvig ugleda panoge. Namen dogodka
pa odgovor na povečano povpraševanje po voznikih gospodarskih vozil v Sloveniji in Evropi in kot odgovor na težave pri
zagotavljanju delovne sile. Brezposelne osebe smo opozorili
tudi na eventualne »pasti« pri iskanju zaposlitve, kajti tudi v pa-

nogi transporta se pojavljajo t.im. »slamnata podjetja« oziroma
»podjetja poštni nabiralniki«. Gre za podjetja, ki predstavljajo
prevoznim podjetjem nelojalno konkurenco in mečejo slabo
luč na celotno panogo. Takšna podjetja so »kronični« neplačniki in pogosto ne spoštujejo socialne zakonodaje na področju cestnega transporta. Da ne bi prihajalo do zaposlitev v
takšnih podjetjih, so bila udeležencem podana navodila kje in
na kakšen način opraviti razgovor za zaposlitev.
Na osnovi skupne priprave akcijskega načrta Zavoda in OZS
smo pristopili k pripravi in izvedbi vrste aktivnosti po celotni
RS. Tako smo pripravili motivacijske in informativne predstavitve na teme: usposabljanje za vozniške izpite C, D in E kategorije, temeljne kvalifikacije za voznika v cestnem prometu (TK)
in podaljšanje veljavnosti temeljne kvalifikacije (obnovitev oziroma podaljšanje veljavnosti kode Skupnosti »95«). Predstavili
smo jim zakonske pogoje, pogoje za vključitve v usposabljanje, ki jih izvaja Zavod in njihove izvajalce ter tudi stroške, ki jih
v teh primerih krije Zavod. Vsebina dogodka je poleg predstavitve Zavoda vključevala tudi predstavitev poklica voznik (zakonske podlage, obvezna strokovna usposobljenost, zahtevnost..),
ki ga je izvedla OZS in praktično predstavitev lokalnega podjetnika/delodajalca. Udeleženci so pridobili vse relevantne informacije in konkretne odgovore na različna vprašanja in dileme,
ki jim bo kot pomoč za lažjo odločitev o nadaljnjih korakih v
poklicni karieri. Ob samih predstavitvah se je ugotavljalo, da je
že kar nekaj udeležencem priznana strokovna usposobljenost
za voznika, saj so izpolnjevali vse zakonsko predpisane pogoje.
Izpostaviti velja primer na štajerskem, kjer se je voznik avtobusa
zaposlil pri novem delodajalcu že v nekaj dneh po udeležbi na
našem dogodku.
Z odzivom na dogodek smo tako na OZS kot na Zavodu zadovoljni, saj se zavedamo, da lahko le s skupnimi močmi dosežemo premike pri zmanjšanju brezposelnosti in pridobivanju
kadra za zaposlitev v poklicih, ki so na trgu iskani. Zabeležili
smo 544 udeležencev dogodkov, od katerih jih je več kot 250
izrazilo interes za nadaljnje usposabljanje in zaposlitev v poklicu voznik.
Natalija Repanšek, sekcija za promet OZS

Projekt SPIRIT v zaključni fazi izvajanja
V projektu SPIRIT - Šole in podporne institucije za razvoj malih in srednjih
podjetij in obrtnikov ter prenos inovacij in znanja sodelujejo partnerji iz
Slovenije in Hrvaške, in sicer: Srednja strokovna šola Varaždin, Šolski center
Celje, Razvojna agencija Sotla, OOZ Celje in Agencija za razvoj Varaždinske
županije v vlogi vodilnega partnerja. Projekt ima skupen cilj: izboljšanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter obrti v obmejnih regijah Slovenija
in Hrvaške z izvajanjem skupnih dejavnosti za izboljšanje programov poklicnega izobraževanja, pretokom informacij o možnosti kariere in vzpostavitev podpornih storitev za MSP. Z izvedenim projektom SPIRIT naj bi se na
projektnem območju izboljšala konkurenčnost malih in srednjih podjetij in
obrtnikov, skupne aktivnosti na čezmejnem območju naj bi doprinesle tudi k
izboljšanju, večji prepoznavnosti in popularizaciji strokovnih programov srednjih šol, hkrati pa naj bi bil projekt vir informacij o možnostih ustanavljanja
lastnih podjetij in kot takšen pomagal tudi pri razvoju podjetnIških idej.

Sestanek projektnih partnerjev v Varaždinu (foto T.Štinek)

V začetku maja so projektni partnerji na sestanku v Varaždinu pregledali rezultate do sedaj izvedenih aktivnosti ter se dogovorili
za terminski plan preostalega dela projekta, ki se zaključuje 17.6.2015. Glede na to, da sta pripravljena programa za mala in srednja
podjetja ter potencialne podjetnike, bodo v naslednjih tednih izvedeni individualni sestanki in svetovanja MSP ter tistim, ki vstopajo na samostojno podjetniško pot, delavnice iz aktualne tematike, ob zaključku projekta pa bo izvedena zaključna konferenca.
Na zaključni konferenci projekta, katere organizator je OOZ Celje, bodo med drugim predstavljeni rezultati projekta.
Konferenca se bo odvijala v prostorih zbornice v četrtek, 11.6.2015, ob 11. uri, zato vas vabimo, da se nam pridružite.
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G. Alojz Škorjanec, direktor in lastnik podjetja Avto Škorjanec
d.o.o. sodeloval na posvetu Šolskega centra Celje
Inovativnost, razvoj in partnerstva, je delovni naslov posveta, ki je bil namenjen preveritvi stanja in razvoja realnega in izobraževalnega okolja, usposobljenosti dijakov
in zaposlenih za delo v gospodarstvu. V sredo, 15.4.2015,
je Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije organizirala dogodek, na katerem so predavatelji iz gospodarstva – zastopniki podjetij, ki delujejo globalno pa tudi iz
mikro in malih podjetij lokalnega okolja, poleg predstavitev dobrih praks profesorjev in dijakov, predstavljali svoja
podjetja in kompetence, ki jih potrebujejo poleg strokovnega znanja njihovi zaposleni. Pri maturantih pogrešajo
predvsem znanja s področja zdravja, varstva in ekologije,
kakovosti, kreativnosti, uvajanja sprememb, inovativnosti, tehnik reševanja problemov, vitkega poslovanja in
metod optimiranja, komunikacije, prezentacije, javnega
nastopanja, poslovne odličnosti in financ. Član OOZ Celje
ter podjetnik in obrtnik z dolgim stažem g. Alojz Škorjanec lastnik in direktor podjetja Avto Škorjanec d.o.o., je
na posvetu predstavil svoje podjetje, za katerega je idejo
dobil v letu 1985. Tudi on je poudaril, da moraš v podjetju
vedno razmišljati korak pred konkurenco in predvsem o
tem, kaj potrebujejo tvoje stranke. Zaradi vedno večjega
obsega poslovanja in širitve področij dela potrebujejo

(Foto: T.Štinek)

zaposleni v njegovem podjetju vedno več raznolikega
znanja. Pri njih izobražujejo tudi vajence, a vedno znova
ugotavljajo, da dijaki v času šolanja pridobijo premalo
praktičnega znanja, zaradi premalo časa namenjenega
praktičnemu delu, da bi lahko po zaključenem šolanju
delo v podjetju opravljali samostojno.

Obrtniki in podjetniki OOZ Celje prenašajo svoja znanja in izkušnje
na mladostnike
V aprilu je OOZ Celje s podporo občin izvajala glavnino dogodkov v
projektih, v katerih promovirajo karierne poti, podjetništvo in usposa-

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
možnost spoznati in
aktivno sodelovati v
celotnem procesu od
iskanja idej do njihove realizacije. Učenci
so v aprilu spoznali
karierne poti članov
OOZ Celje: elektotehnika Krešimirja
Antoliča,
kozmetičarke Petre Žele(Lena Korber, foto Ekon.šola Celje)
znik Ivič, umetnika
bljajo učence za inovativne, ustvar- Dušana Zavška in frizerja
jalne in podjetne veščine. Za popolni Matije Čretnika. V projektu
uspeh na področju dela z učenci je promocije podjetništva je
edini recept sodelovanje obrtnikov, sekretarka Martina Rečnik
podjetnikov, lokalne skupnosti, šol in podala informacije o podmentorjev tako s strani učiteljev kot jetništvu ter podpornih iniz strokovne službe zbornice. Naši stitucijah, podjetnica Lena
učenci so naša prihodnost in v času, Korber pa predstavila svojo
v katerem živimo, smo nenehno soo- karierno pot dijakom dručeni z nujnostjo iskanja novih rešitev, gega letnika srednje šole.
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Mag.Tatjana Štinek pa je izvedla
že tretjo, tudi tokrat polno obiskano, delavnico Moja priložnost, ki je
namenjena vsem, ki se podajajo na
lastno podjetniško pot.

(Dušan Zavšek in udeleženci krožka, foto: T.Štinek)
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Podjetne ženske
Lani ustanovljeni sekciji podjetnic in obrtnic OOZ Celje
so se v začetku leta pridružile še nove članice. Prav vse pa
so mnenja, da je koristno pripadati združenju, kjer pridobivaš nove informacije, izmenjuješ izkušnje in širiš mrežo
poznanstev ter pridobivaš nova znanja. Na svoji 5. seji so
se članice najprej preizkusile v dveh praktičnih vajah s področja komunikacije. Te so sestavni del novega načina za
razvoj potenciala obrtnikov, podjetnikov in njihovih sodelavcev razvitega orodja Skills training podjetja Racio razvoj
d.o.o., katerega direktorica Alenka Brod je tudi članica sekcije. Članice so smelo zastavile svoje načrte za prihodnost,
saj načrtujejo svojo Facebook stran za dva namena: promocijo in medsebojno komunikacijo, medsebojna druženja in navezavo stikov s podjetnicami v in izven Slovenije.

(Foto: T.Štinek)

Sekcija grafičarjev
Najava - dvodnevno strokovno srečanje grafičarjev, ki bo 29. in 30. maja 2015 v
Ankaranu
Tokrat bo dvodnevno strokovno srečanje v spomladanskih mesecih, natančneje v času od 29. do 30. maja 2015 v
Ankaranu. Osrednja strokovna predavanja bodo potekala v dvorani v hotelu Convent, sobe so na voljo v Vilah ***,
nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi zanša 37,00 €, nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi znaša 55,00 €. Cena
vključuje: nočitev z zajtrkom, neomejeno kopanje v notranjem bazenu z ogrevano morsko vodo, 20% popust na
wellness storitve, parkirišče pred hotelom, dostop do interneta. Doplačilo: Turistična taksa: 1,27 €
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 bo druženje na panoramski ladjici. Predvidena je panoramska vožnja z enournim postankom ob slovenski obali in ribji piknik. V primeru slabega vremena (močna burja, 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 grafičarjev na OZS
na tel. št. 01 58 30 826. Prijavnico za strokovni del seminarja za sekcijo grafičarjev posredujte Adrijani Poljanšek,
preko e- pošte: adrijana.poljansek@ozs.si, ali preko pošte OZS, Celovška, 71 Ljubljana .

Sekcija tekstilcev – vabilo DAN ODPRTIH VRAT modne delavnice - ELEGANTNI PLISE
Sekcija tekstilcev pri OZS organizira DAN ODPRTIH VRAT modne delavnice - ELEGANTNI PLISE, ki bo dne 28.5.2015. V kolikor vas zanima, na kakšen način se izdeluje plise ste vabljeni k udeležbi. Članica sekcije bo predstavila, da ročno plisiranje
še živi. Ogled šivalnice – plisiranja tkanin bo v četrtek, 28. 5. 2015, ob 18.00 uri. Program srečanja:
- ob 18.00 uri
Predstavitev delavnice
- ob 18.15 uri
Prikaz šablon in vrst tkanin za plisiranje
- ob 18.30 uri
Praktični prikaz plisiranja tkanin
- ob 19.00 uri
Družabno druženje s člani sekcije tekstilcev
Ker bi radi dodobra prisluhnili vašim željam in potrebam, in ker se zavedamo, da je tudi vaš čas dragocen, vas prosimo, da
svojo udeležbo na Dnevih odprtih vrat plisiranja najavite najkasneje do srede 27.5.2015, do 15. ure na telefonsko številko
01/58 30 826 ali na elektronski naslov adrijana.poljansek@ozs.si.
Več informacij o razpisu Ministrstva za kulturo RS z nazivom Javni razpis za sofinanciranje partnerskih projektov med oblikovalci in podjetji s ciljem njihovega povezovanja in projektov popularizacije oblikovalskih
izdelkov najdete na strani 4.
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Novost za upnike, katerih dolžniki imajo odprte račune v tujini
V zadnjih letih je mnogo, predvsem gospodarskih subjektov, odprlo račune v tujini. Redkokdaj je te subjekte vodila k
temu narava poslovanja, običajno je bil namen povsem drugačen. Upniki, ki zoper dolžnike uveljavljajo svoje terjatve
(najpogosteje s predlogom za izvršbo na podlagi verodostojne listine, ki ga vložijo na Centralni oddelek za verodostojno
listino), se vse pogosteje srečujejo z dejstvom, da njihov dolžnik nima nobenega premoženja. Sklep o izvršbi v breme
dolžnikovega računa se lahko izvrši le, v kolikor so na računu sredstva oziroma v kolikor ima dolžnik odprt račun pri eni
izmed organizacij za plačilni promet na območju RS. V kolikor ima dolžnik odprt račun v tujini in želi upnik izvršbo
na ta račun, ima možnost, da zahteva od sodišča, da mu pravnomočen sklep o izvršbi izda v obliki evropskega
izvršilnega naslova (v skladu z Uredbo (ES) št. 805/2004 z dne 21. aprila 2004). Na podlagi evropskega izvršilnega naslova ima ta upnik možnost predlagati izvršbo v vseh državah članicah Evropske unije, na dolžnikovo
premoženje, ki se tam nahaja.
Najpogosteje ima upnik nepreverjeno informacijo, da je njegov dolžnik odprl račun na primer v Avstriji, Italiji…, vendar
mu ni znana številka računa in banka, pri kateri je račun odprt. Podatek o računu v tujini vodi sicer Finančna uprava Republike Slovenije (FURS), vendar ta podatek upnikom do sedaj ni bil znan, niti ga FURS upnikom ni posredoval. Zato zadnja
sprememba Zakona o poslovnem registru Slovenije (ZPRS*), ki je pričela veljati 5. aprila 2015, prinaša dobrodošlo novost
prav za te upnike. Na podlagi dopolnjene ureditve drugega odstavka 8. člena ZPRS je sedaj FURS zavezan, da upravljavcu
registra zagotavlja podatke o davčnih številkah, oznakah o zavezanosti za DDV in številkah računov, ki so odprti v tujini.
Ti podatki so pri posameznem poslovnem subjektu vidni preko ePRS na spletni strani www.ajpes.si.

Ugodnosti za člane OOZ Celje –
imetnike kartice Mozaik podjetnih
Rdeči križ SLovenije Območno združenje Celje

10 % popust na izobraževanje in izpit iz prve pomoči za
gospodarske in negospodarske družbe

Popust lahko koristite člani OOZ Celje ob predložitvi kartice Mozaik podjetnih in
napotnice, ki jo dobite na OOZ Celje.

Zdravstveni dom Celje in Zdravstvena postaja Štore

10 % popust na preventivne zdravstvene preglede in ostale
storitve medicine dela in športa
Popust lahko koristite člani OOZ Celje ob predložitvi kartice Mozaik podjetnih in napotnice, ki jo dobite na OOZ Celje.

Izkoristite ugodno ponudbo kart za kopanje v Termah Olimia
Spoštovani člani – imetniki kartice MOZAIK PODJETNIH!
									
V sodelovanju z zdraviliščem Terme Olimia vam ponujamo nakup vstopnic s popustom. Člani z redno poravnano članarino lahko
vstopnice naročijo in prevzamejo ob plačilu z gotovino na sedežu zbornice v času delovnih ur (ponudba velja do odprodaje). Vstopnice lahko koristite na bazenih wellness centra Termalija ali v termalnem parku Aqualuna med poletno sezono. Na razpolago so:

Vrsta vstopnice
Celodnevne vstopnice bazen + savna

Cena/kom
17,50 €

Veljavnost
Pri doplačilu 5,5 € med tednom in 10 € med vikendi, prazniki
in počitnicami je omogočen vstop v wellness center Orhidelia.

Vabimo vas, da izkoristite ugodno ponudbo in za naročilo kart čim prej pokličete na zbornico!
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VABIMO VAS K UDELEŽBI …
1.

MOTIVACIJSKI TRENING – NOVI POSLOVNI PRISTOPI ZA NOV ZAGON
v torek, 19.5.2015 ob 13. uri

Vsak uspešen podjetnik se zaveda, da si v teh časih ne more privoščiti nezadovoljnega, nezavzetega zaposlenega
in da potrebuje prave ljudi na pravih delovnih mestih. Kratka vsebina:
• narava kot celota – razvoj notranje motivacije
• različnost posameznikov kot prednost
• moč je v povezovanju z enako mislečimi in mladimi
Izvajalka: Florence Maria Bratuž, dipl.org.kadrovskih in izobraževalnih procesov, ki preko svojih življenjskih izkušenj motivira in podaja možnosti rešitve težav. Na svoji karierni poti je spoznala ključne motivacijske vzvode, ki
pripomorejo k uspehu tako posameznika kot podjetja in organizacije. Stroški udeležbe na seminarju znašajo 30 €
na posameznika in jih poravnate na osnovi izdanega računa izvajalke seminarja.
2.

DANAŠNJI SVET FINANC – VSI GOVORIJO ISTO, PRODAJA PA VSAK SVOJE!
KDO IMA PRAV?
v četrtek, 28.5.2015, ob 13. uri

Varčevanje, zavarovanje ali je res potrebno? Kako finančno neobremenjeno dočakati jesen svojega življenja? Postati finančno breme svojih otrok ali zgolj delati »do konca«, koliko resnice je v teh črnih scenarijih? Ali bo v bodočnosti
država lahko dvignila pokojninsko raven? Imate občutek, da vas zavarovalniški in finančni svetovalci le »nadlegujejo«? Se vam zdi kot, »da vas peljejo žejne čez vodo«? Vsebina:
• Osebna zavarovanja; možnosti in kako se odločiti o najbolj primernem zame?
• Kako identificirati najboljše možnosti za varčevanje in kaj je še posebej pomembno, ko se odločam?
• Zavarovalni produkti včeraj in danes
• Ali je res vse tisto kar že imam zanič? Primeri optimizacije obstoječih produktov.
• Kako začeti z malo in si ustvariti premoženje? Predstavitev sestave finančnega portfelja najbogatejših in preslikava v stanje; sedaj in tukaj.
• Kapital na banki - ali je to res najboljša možnost?
Odgovore na finančna vprašanja in pogled na finančni trg vam bo na seminarju posredovala ga. Vesna Košmrl
Kavka, univ.dipl.oec., neodvisna finančna svetovalka, z večletnimi izkušnjami v svetu financ. V svet »denarja« je
zašla zaradi svoje potrebe iskanja možnosti plemenitenja denarja. V svojih poznih dvajsetih letih jo je zavedanje, da
pokojnine, kot so jo poznali do takrat, ne bo imela nikoli. Tako je začela iskati možnosti varčevanja, ki bi ji priskrbele
sredstva za starost. Srečala se je z vzajemnimi skladi, ki so bili v tistem času najbolj razširjena, nova in dostopna oblika varčevanja. Tako je začela, najprej sama in s spoznavanjem denarnega trga razširila svoje znanje in ga delila naprej svojim strankam. Namen seminarja je predstavitev denarnega trga in produktov, ki se ponujajo, da bi v bodoče
lažje prepoznali določene skupne lastnosti, kot tudi prognoze določenih produktov glede na lastnosti, ki jih imajo.
Udeležba na dogodku je brezplačna.
"

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. MOTIVACIJSKI TRENING – NOVI POSLOVNI PRISTOPI ZA NOV ZAGON
KDAJ: 19.5.2015 ob 13. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:
2. DANAŠNJI SVET FINANC – VSI GOVORIJO ISTO, PRODAJA PA VSAK SVOJE!
KDAJ: 28.5.2015 ob 13. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:

"
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Obvestila za izplačilo plač delavcem,
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih
za mesec april 2015
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna mesečna bruto plača v RS za mesec FEBRUAR 2015 1.515,98
€. Najnižja bruto pokojninska osnova od aprila 2014 dalje
je 841,98 € (Ur.l. RS 12/11, 24/14). Količnik za preračun neto
osnove v bruto osnovo znaša 1,52765. Povprečna stopnja
davkov in prispevkov v letu 2014 je 34,72 % (Ur.l. RS 16/2015).
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:
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 €
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Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec april 2015 upoštevajte
20 delovnih in 2 praznika, skupaj 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
1.4.2015 dalje v višini 32,20 € (Ur.l.RS 21/15), 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 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
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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).

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
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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 - april 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;
***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.

Izračunaj si svoj prihranek
Kalkulator ugodnosti najdete na:

mozaikpodjetnih.si/kalkulator

Sami preverite koliko lahko privarčujete na leto!
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ZDRAVI NA DELOVNEM MESTU
Zdravje ni vse, vendar je brez zdravja vse drugo nič. (Schopenhauer, nemški filozof)
Ljudje vse bolj skrbimo za svoje zdravje in se zavedamo pomena preventive. Prepričani smo, da je večina od nas že spoznala, da je dobro
zdravje velikega pomena za kakovost življenja. Veliko bolezni je mogoče preprečiti z zdravim načinom življenja, ki zajema redno telesno
aktivnost, zdrave prehranjevalne navade, aktivni počitek in podobno. Vabimo vas, da se nam pridružite na brezplačnem dogodku, ki ga
organiziramo z namenom, da dobite čim več uporabnih informacij, koristnih nasvetov in sodelujete pri praktičnih prikazih.

Termin: torek, 9.6.2015, ob 12. uri v dvorani OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje
1. DELAVNICA: NAPOTKI ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG – TELO JE KOT HIŠA (12.- 12.45)
Za vsakdanja popravila ne kličemo serviserja, ampak popravimo sami. Enako moramo
narediti s svojim telesom, zato poskušajte spremeniti 5 stvari v svojem življenju:
- nadzirajte svoj krvni tlak
- prenehajte kaditi
- telovadite vsaj 30 min dnevno
- obvladajte stres
- zdravo se prehranjujte
Vaditi morate tako intenzivno, da se tudi v hladnem oznojite. Če hitro hodite, morate imeti tempo, ob katerem ste zadihani. Mad vajami
za krepitev telesa morate začutiti mišično bolečino. Ne iščite izgovorov, da nimate časa ali da ste prezaposleni, v službi si poiščite izgovor, da lahko čimprej obujete športne copate. Prehranjujte se raznoliko in zmerno, nikoli se ne najemo do popolne sitosti. Izogibajte se
predelanim sladkorjem, ki so zlasti v vnaprej pripravljeni hrani. Uživajte veliko zelenjave, malo mesa in ogljikovih hidratov. NIKOLI NI
PREPOZNO ZA ZAČETEK!
Delavnica, traja 45 min, udeleženci bodo imeli možnost preizkusiti funkcionalne rekvizite, s katerimi lahko vadimo vsepovsod in brez
posebne opreme.
Delavnico bo izvedla Tatjana Klakočar, podjetnica in profesorica športne vzgoje.

2. DELAVNICA: RAK DOJKE - PROBLEM SODOBNEGA ŽIVLJENJA (12.45 – 13.45)
Rak dojke je najpogostejši rak žensk, ki se zaradi sodobnega načina življenja širi v vse več predelov sveta. Vsako leto za rakom dojk zboli
vse več žensk. Po podatkih Registra raka za Slovenijo, zboli v Sloveniji vsako leto na novo okrog 1000 žensk. Starost zbolevanja se niža,
ženske obolevajo že po 30. letu, tri četrtine žensk pa zboli po svojem 50. letu starosti. Petletno preživetje žensk v Sloveniji je nižje od
povprečnega v Evropi. Razlog za to je predvsem slaba osveščenost žensk, zaradi česar pride več kot polovica žensk prvič k zdravniku že
v fazi napredovanja bolezni. Pomembno je, da bolezen poznamo in se zavedamo možnosti zgodnjega odkrivanja in
pravilnega zdravljenja.
Predavanje z delavnico bo izvedla višja medicinska sestra ga. Olga Nezman, predavateljica in aktivna članica
Društva za boj proti raku regije Celje. Kratka vsebina:
• rak dojke - predavanje in pogovor
• praktičen prikaz in učenje samopregledovanja dojk na učnem modelu - delavnica
• izmenjava mnenj in izkušenj, odgovori na vprašanja

3. MERELA D.O.O. – BREZPLAČNE MERITVE RAVNI ELEMENTOV V KRVI (13.45 – 14.45)
MERELA d.o.o.je podjetje, ki se ukvarja s prodajo in servisiranem medicinskih pripomočkov in s svetovanjem
pri izbiri ustreznega pripomočka za vsakega posameznika (z naročilnico ali brez). Poslanstvo podjetja
bo predstavila ga. Mojca Meško - Vinkovič, v nadaljevanju pa bodo udeležencem na voljo:
• brezplačne meritve krvnega sladkorja
• brezplačne meritve kisika v krvi
• brezplačne meritve krvnega tlaka
• brezplačna zamenjava aparatov za merjenje sladkorja - staro za novo
• merjenje trigliceridov in holesterola po promocijski ceni

"

PRIJAVNICA

NA DOGODEK “ZDRAVI NA DELOVNEM MESTU” V TOREK, 9.6.2015
(prijavnico pošljite do 5. 6. 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:
"

