Šolska ulica 6
2380 Slovenj Gradec

Kontakti:
Telefon: 02 88 21 590
Telefaks: 02 88 42 144
E-mail: maja.savc@ozs.si
DELOVNI ČAS:
7h – 15h
URADNE URE:
8h – 12h

MESEČNA OBVESTILA
3/2014
VSEBINA:
1. Program dela za mesec marec 2014.
2. Za čimprejšnjo odpravo posledic žledoloma.
3. Javni razpis – Sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega
usposabljanja.
4. Obremenitev poslovnih prostorov po novem nepremičninskem zakonu.
5. Zdravstveni pregledi.
6. Pregled in preizkus delovne opreme.
7. SEMINAR - »Pasti pri poslovanju v Avstriji«.
8. SEMINAR – »Aktualno na področju delovno-socialne zakonodaje«
9. USPOSABLJANJE s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom.
10. Svetovanje s področja varnosti in zdravja pri delu - Miloš Ljubojević.
11. Sekcija kovinarjev – CE označevanje jeklenih in aluminijastih konstrukcij.
12. Koroški obrtno-podjetniški sejem.
13. Rekreacija – kopalne karte za zimski bazen Ravne na Koroškem.
14. Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev - Sejemske vstopnice za 19. sejem Flora v Celju.
15. Višji znesek pavšalnih prispevkov za popoldanski s.p.
16. Delovno pravno svetovanje.
17. Letovanje v Termah Olimia.
18. Obvestilo Durs-a.

1. PROGRAM DELA ZA MESEC MAREC 2014
MAREC 2014

12.3.2014 – Usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred
požarom
14.3.2014 – Skupščina OOZ
14.3.2014 – Srečanje upokojenih obrtnikov in jubilantov za leto 2013 in
2014.
14. – 16. 3. 2014 Sejemske vstopnice za 19. sejem FLORA - Celje.
18. 3 . 2014 – Seminar »Pasti pri poslovanju v Avstriji«, Gasilski dom
Slovenj Gradec.
19. 3. 2014 - Seminar »Aktualno na področju delovno-socialne
zakonodaje«, Gasilski dom Slovenj Gradec.

2. ZA ČIMPREJŠNJO ODPRAVO POSLEDIC ŽLEDOLOMA
Skladno z Zakonom o odpravi posledic škode po naravnih nesrečah je Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo pristojno za pripravo ocene škode v gospodarstvu. V
Državnem zboru RS je bil sprejet tudi Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30.
januarjem in 10. februarjem 2014, s katerim je predviden poenostavljen način zbiranja ocene
škode v gospodarstvu za lažjo pripravo ocene škode.
V nadaljevanju vam pošiljam poenostavljen obrazec, ki ga je potrebno izpolniti v prvi fazi za
oceno škode. Na tem obrazcu se prijavljajo škode na strojih in opremi, zalogah, izpadu
prihodka. Pomembno je, da oškodovanci pripravite oceno škode v gospodarstvu realno, saj je
ocena škode podlaga za morebitna povračila škode (če bodo zagotovljena finančna sredstva
proračuna RS za področje gospodarstva) in bo vključena v Program odprave posledic škode
gospodarstvu.
Obrazce je potrebno poslati na e-naslov: zled2014.mgrt@gov.si ali po pošti: Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor. Rok za
pošiljanje obrazcev je 12.3.2014.
V drugi fazi bo potrebno izpolniti tudi obrazec 7 in 8, vendar je ključnega pomena za oceno
škode v tem trenutku, da je izpolnjen in poslan poenostavljen obrazec. Če oškodovani v tej
fazi ne bo posredoval obrazca 7 in 8, bo naknadno pozvan s strani ministrstva, da izpolni še ta
dva obrazca.
Kljub temu lahko oškodovanci priložijo izpolnjena obrazca 7 in 8. V primeru popolnih in
ustrezno izpolnjenih obrazcev 7 in/ali 8, bodo predložena obrazca upoštevali že v fazi
povračila škode. Takrat bo treba za obrazec 7 predložiti še dokazila (cenilni zapisniki in druga
dokazila).
Za povračila drugih vrst škode (ograje, infrastrukturo,…) naj se oškodovanci obrnejo na
občine oziroma na Upravo RS za zaščito in reševanje.
Vse obrazce vam pošiljamo v prilogi mesečnih obves

3. JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SPODBUD
DELODAJALCEM
Sklad je 28. 2. 2014, v Uradnem listu RS št. 15/2014, objavil Javni razpis za sofinanciranje
spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih
programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2013/2014.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroška plače mentorja in nagrade dijaka srednjega
poklicnega izobraževanja oziroma študenta višje strokovne šole. Ti stroški nastanejo, ko
delodajalci izvajajo aktivnosti praktičnega usposabljanja z delom za dijake oziroma z
izvajanjem praktičnega izobraževanja za študente. Za pomoč pri izvedbi programa se del
spodbud nameni tudi šoli, v kateri je dijak ali študent vpisan v zaključni letnik. Šola prejme
sredstva za usmerjanje, obveščanje in koordinacijo delodajalcev ter administrativno-tehnično
podporo pri pripravi dokumentacije za prijavo na ta javni razpis.
Cilj javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno
opremljenih učnih mestih za dijake srednjega poklicnega izobraževanja, ki imajo sklenjene
individualne ali kolektivne učne pogodbe o praktičnem usposabljanju z delom ter študente
višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju. Za dosego tega
cilja je potrebno aktivno vključevanje poklicnih in strokovnih šol kot nosilcev izobraževanja
in organizatorjev praktičnega usposabljanja z delom.
Pogoji za sodelovanje: Šola in delodajalec, za katerega šola pošlje vlogo na javni razpis,
nastopata kot soprijavitelja. Vlogo na javni razpis odda šola, v kateri je dijak ali študent
vpisan.
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis znaša skupaj 2.589.450,00 EUR.
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 31. 3. 2014, do 23:59 ure.
Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Če želi vlagatelj dodatno pojasnilo v
zvezi z razpisno dokumentacijo ali izpolnjevanjem vloge, mora zanj zaprositi pravočasno
oziroma najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo vlog. Kontaktna oseba za
posredovanje dodatnih pojasnil je Bernarda Savšek, Tel: (01) 434-15-84.
Vprašanja se lahko pošljejo tudi na elektronski naslov: bernarda.savsek@sklad-kadri.si ali na
pud@sklad-kadri.si. Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani sklada v
petih delovnih dneh od prejema vprašanja.
Razpisno dokumentacijo lahko do poteka roka za prijavo dobite v pisarni zbornice ali na
spletnih straneh: www.sklad-kadri.si.

4. OBREMENITEV POSLOVNIH PROSTOROV PO NOVEM
NEPREMIČNINSKEM DAVKU
Na spletni strani OZS
http://www.ozs.si/Ozbornici/Novinarskosredi%C5%A1%C4%8De/Aktualno/Novice/tabid/27
8/ArticleId/2930/Default.aspx. je objavljena anketa glede obremenitve poslovnih
prostorov po novem nepremičninskem davku.
Prosimo vse, da anketo izpolnijo in tako pomagajo podkrepiti stališče, da je nepremičninski
davek nepravičen in škodljiv.
Vse zbrane rezultate ankete, ki jih bomo zbrali do konca tega tedna bo Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije predstavila javnosti in Vladi, ki trdi, da davek ne bo dodatno prizadel
gospodarstva.

5. ZDRAVSTVENI PREGLEDI
Po zakonu o varnosti in zdravju pri delu Ur.l.RS št.: 43/2011 36. člen mora imeti delodajalec
kot tudi njegov zaposleni opravljen zdravstveni pregled, ki ustreza tveganjem za varnost in
zdravje pri delu.
Člani OOZ Slovenj Gradec in njihovi zaposleni se lahko v pisarni zbornice naročijo na
predhodni ali usmerjeni obdobni zdravstveni pregled. Pregled opravijo strokovni delavci v
dispanzerju medicine dela v Zdravstvenem domu v Slovenj Gradcu.
Cena zdravstvenega pregleda za člane OOZ Slovenj Gradec in njihove zaposlene:
PREDHODNI ZDRAVSTVENI PREGLED zajema:
EKG
7,02
VID+ PREGLED
32,24
Preiskave v laboratoriju
26,95
(po potrebi vključimo spirometrijo (15,93 EUR) in ADG (30,88 EUR), ki vam jih zaradi
dobrega sodelovanja opravimo brezplačno)
SKUPAJ
66,21 EUR
OBDOBNI PREGLED zajema:
EKG
7,02
VID+ PREGLED
32,24
Preiskave v laboratoriju
40,87
(po potrebi vključimo spirometrijo (15,93 EUR) in ADG (30,88 EUR), ki vam jih zaradi
dobrega sodelovanja opravimo brezplačno
SKUPAJ

80,13 EUR

Vsi delavci prejmejo obvestilo o svojem zdravstvenem stanju s priporočili za morebitne
preiskave in dodatno zdravljenje, delodajalec pa poročilo o opravljenih pregledih z oceno
delazmožnosti svojih delavcev.
V kolikor se boste odločili za zgoraj omenjene preglede, se oglasite v pisarni zbornice, kjer
vas naročimo in pripravimo napotnico za ustrezen zdravstveni pregled.

6. PREGLED IN PREIZKUS OPREME
Obveščamo Vas, da se lahko člani OOZ Slovenj Gradec naročijo na pregled in preizkus svoje
delovne opreme in sicer imajo kot člani OOZ Slovenj Gradec določen popust.




pregled in preizkus zahtevnejše delovne opreme (linije, stiskalnice, stružnice,.)
32,94€ z DDV/kos
pregled in preizkus manj zahtevne delovne opreme (vrtalni stroj, brusilni stroj,)
17,39,00€ z DDV/kos
pregled in preizkus ročnega električnega orodja
10,98€ z DDV/kos

V primeru naročila pregleda 5 kosov orodja dobite dodaten popust.
V kolikor se boste odločili za pregled vašega orodja, vas prosimo, da se naročite v pisarni
zbornice.

7. SEMINAR – PONOVNO »PASTI PRI POSLOVANJU V
AVSTRIJI«
Seminar bo v sredo, 18. marca 2014 od 16.00 do 18.00 ure, v prostorih Gasilskega doma
Slovenj Gradec, Kidričeva ulica 3, Slovenj Gradec.
Program predavanja:
- Sklenitev pogodbe in posamezne pogodbene klavzule (npr. sodna pristojnost; veljavno
pravno).
- Sodno uveljavljanje terjatev.
- Priglasitev dejavnosti.
- Priglasitev delavcev in pridobitev potrdila o napotitvi.
- BUAK.
- Kontrole s strani finančne policije in BUAK-a ter kazni.
- Vprašanja in odgovori.
Predavanje bo izvedla gospa dr. Maria Škof iz odvetniške pisarne Grilc & Partner.

Seminar je za člane Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenj Gradec brezplačen, za vse
ostale pa je kotizacija 30,00€, ki že vključuje DDV.
Prijave zbiramo do ponedeljka 17. marca od 8. do 12. ure v pisarni zbornice ali na
telefonski številki: 02 88 21 590 ali na e-naslov: maja.savc@ozs.si
Obveščamo Vas, da v pisarni zbornice Vam uredimo vso potrebno dokumentacijo, ki jo
potrebujete za opravljanje storitev v Avstriji.

8. SEMINAR – »AKTUALNO NA PODROČJU DELOVNO-SOCIALNE
ZAKONODAJE«
Seminar bo v četrtek, 19. marca 2014 ob 11.00 uri, v prostorih Gasilskega doma Slovenj
Gradec, Kidričeva ulica 3, Slovenj Gradec.
Program predavanja:
1. Sklenitev pogodbe o zaposlitvi in možnosti fleksibilnega zaposlovanja.
2. Plača, delovni čas, letni dopust, regres in druge pravice in obveznosti iz delovnega
razmerja.
3. Odreditev opravljanja drugega dela, čakanje na delo.
4. Ekonomsko odvisna oseba.
5. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi, varovane kategorije delavcev.
6. Splošni upokojitveni pogoji in značilnosti delne upokojitve;.
7. Kako lahko zakonito dela upokojenec?
8. Vprašanja in odgovori.
Predavanje bosta izvedla gospa Staša Pirkmaier in Dušan Bavec strokovna sodelavca Obrtnopodjetniške zbornice Slovenije.
Seminar je za člane Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenj Gradec brezplačen, za vse
ostale pa je kotizacija 40,00€, ki že vključuje DDV.
Prijave zbiramo do torka, 18. marca 2014 od 8. do 12. ure v pisarni zbornice ali na
telefonski številki: 02 88 21 590 ali na e-naslov: maja.savc@ozs.si

9. USPOSABLJANJE S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI
DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM

Usposabljanje bo v sredo, 12. marca 2014, ob 17.00 uri v prostorih Doma obrtnikov,
Šolska ulica 6, Slovenj Gradec.
Vsebina usposabljanja:























poškodbe pri delu,
splošno – delovna oprema (dokumentacija, vzdrževanje, periodični pregledi, …),
splošno – osebna varovalna oprema,
splošno – delovno okolje (hrup, osvetljenost, toplotne razmere, …),
pravica do odklonitve dela in pravica do zapustitve delovnega mesta,
promocija zdravja na delovnem mestu,
prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc,
seznanitev s prepovedjo dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc oz.
zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizično sposobnost,
kazenske določbe.
pravna ureditev s področja varstva pred požarom,
požarni red in njegove obvezne priloge (pomen, vsebina, …),
požarni načrt (namen, vsebina),
načrt evakuacije (pomen, vrste),
obveznosti delodajalca,
pravice in obveznosti delavca,
usposabljanje zaposlenih (namen, kdaj se izvaja, periodika, …),
osnove gorenja (definicija, potek gorenja,faze požara, …),
delitev požarov,
osnove gašenja (vrste in uporaba gasil, prijava požara, …),
preprečevanje prenosa požara po zgradbi (med požarnimi sektorji),
ukrepi varstva pred požari (preventivni, aktivni in tehnični),
osnove prve pomoči,

Usposabljanje traja 2 šolski uri, po končanemu predavanju pa sledi pisni preizkus
usposobljenosti s področja varnosti in zdravja pri delu (testiranje).
Predavanja bodo izvajali strokovni delavci podjetja PREVENTIVA d.o.o.
Usposabljanje je za nosilce dejavnosti brezplačno, za vse ostale pa je cena
15,00€/kandidata z DDV.
Račune za zaposlene bo izstavil izvajalec usposabljanja, kakor tudi potrdila o
opravljenem preizkusu.

10. SVETOVANJE S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
Območna obrtno-podjetniška zbornica svojim članom od 1. marca 2014 nudi brezplačno
svetovanje s področja inšpekcijskega nadzora, ki se nanaša na varnost in zdravja pri delu
(pravice in dolžnosti delodajalcev).
Svetovanje bo izvajal dolgoletni inšpektor za delo gospod Miloš LJUBOJEVIĆ.
Za obstoječe podjetnike in obrtnike se bo svetovanje izvajalo v zvezi s pravicami in
dolžnostmi, ki izhajajo iz določil iz Zakona o varnosti iz zdravja pri delu in sicer:
-

-

Zagotavljanje revizije izjave o varnosti z oceno tveganja v skladu z dejanskim stanjem
pri opravljanju dejavnosti.
Izvajanje obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme ter preiskav delovnega
okolja.
Izvajanje obdobnih praktičnih in teoretičnih preizkusov znanja varnosti in zdravja pri
delu delavcev ter dijakov in študentov, v skladu z izjavo o varnosti ocene tveganja.
Zagotavljanje požarne varnosti.
Svetovanje pri odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti ob inšpekcijskem pregledu s
področja varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti (ureditvena odločba, odločba
o prepovedi uporabe delovne opreme, odločba o prepovedi opravljanja dejavnosti,
odločba o prekršku,…).
Napotitev delavcev ter dijakov in študentov na zdravstvene preglede.

Prav tako pa se bo izvajalo svetovanje za bodoče podjetnike in obrtnike, v zvezi z
zagotavljanjem pogojev za opravljanje dejavnosti in sicer:
-

Zagotovitev ustreznih delovnih in pomožnih prostorov.
Zagotovitev ustrezne delovne opreme, ter delovnega okolja.
Zagotoviti pregled in preizkusu elektroinstalacij ter strelovodnih naprav.
Izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja.
Usposabljanje delavcev, ter dijakov in študentov za varno delo.
Zagotovitev požarne varnosti in prve pomoči.
Napotitev delavcev ter dijakov in študentov na predhodne zdravstvene preglede.

Svetovanje na terenu pri delodajalcu (ogled delovnih prostorov, delovne opreme ter drugih
pogojev dela ,…) se zaračuna po veljavnem ceniku.Svetovanje se bo izvajalo na sedežu
zbornice vsak drug torek in četrtek v mescu od 8.00 do 10.00 ure. V nujnih primerih pa
se svetovanje lahko izvede tudi izven zgoraj navedenega termina.
Na svetovanje se je potrebno predhodno naročiti na tel.. št.: 02 88 21 590 ali na e-naslov:
maja.savc@ozs.si.
Za člane Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenj Gradec je svetovanje
brezplačno za vse ostale pa se storitev zaračuna po veljavnem ceniku

11. SEKCIJA KOVINARJEV
Obveščamo vas, da bo s 1.7.2014 obvezno CE označevanje jeklenih in aluminijastih
konstrukcij. Ključni pogoj, da lahko proizvajalec jeklene konstrukcije označi proizvod z
oznako CE, je, da ima vzpostavljen in certificiran sistem kontrole proizvodnje. Proizvajalci, ki
do 1.7.2014 ne bodo pridobili certifikata, ne bodo mogli izdelane jeklene konstrukcije označiti
s CE znakom ter posledično tudi ne bodo smeli dobaviti jeklene konstrukcije na trg oziroma
na gradbišče.
Osnova za CE označevanje jeklenih konstrukcij sta standarda:
 SIST EN 1090-1: Izvedba jeklenih konstrukcij in aluminijastih konstrukcij - 1. del:
Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij,
 SIST EN 1090-2: Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij - 2. del: Tehnične
zahteve za izvedbo jeklenih konstrukcij.
Ker se začetek uporabe standarda SIST EN 1090-1 in postopkov ugotavljanja skladnosti, ki se
nanaša na obrtnike v kovinsko-predelovalni panogi - npr. montaža, varjenje, izdelava manjših
strojev/konstrukcij se je OZS odločila, da na to temo v mesecu marcu oz. aprilu 2014
organizira seminar s predstavitvijo načina izpolnjevanja obveznosti in tako vam
omogoči čim cenejši in kar se da celovit pristop.

O točnih pogojih, času, kraju, vsebini in ceni seminarja boste obveščeni naknadno, pogoji pa
bodo objavljeni tudi na spletni strani OZS- Sekcija kovinarjev.
V kolikor se boste želeli omenjenega seminarja udeležiti Vas prosimo, da svojo potencialno
prijavo pošljete na na e- naslov: valentina.melkic@ozs.si
Navajam vam nekaj linkov, kjer si lahko preberete dodatne podrobnosti
(naloge za proizvajalca in priglašenega organa, shemo certifikacijskega postopka ipd.):
http://www.tuv-sud.si/si/storitve-v-industriji/jeklene-in-aluminijaste-konstrukcije-en-1090-1
http://www.i-var.si/certificiranje/podjetij/1090
http://www.imk.si/html/certificiranje_jeklenih_konstrukcij.htm
http://www.qtechna.si/sl/certificiranje-podjetij-po-sist-en-1090-1.html

12. KOROŠKI OBRTNO-PODJETNIŠKI SEJEM 2014
Letos bo potekal že 3. Koroški obrtno-podjetniški sejem s predstavitvijo »ulice obrti« in
promocijo poklicev.
Sejem se bo odvijal v Dravogradu in sicer v času med 11. in 13. aprilom 2014 v dvorani
športno prireditvenega centra na Koroški cesti 51, Dravograd.
Ker je še nekaj prostega sejemskega prostora, Vas vabimo, da v kolikor bi si želeli sodelovati
in predstaviti svoje izdelke na sejmu lahko prijavnico skupaj s pogodbo, ker so določeni
pogoji sodelovanja in načrt sejemskih prostorov dobite v pisarni zbornice.

13. REKREACIJA – KOPALNE KARTE ZA ZIMSKI BAZEN

Obveščamo Vas, da lahko člani zbornice v pisarni prejmete kopalne karte za tri urno kopanje
v zimskem bazenu v Športnem centru Ravne na Koroškem. Članom zbornica krije 50% do
polne cene, 2,00€ pa krije član sam.

14. 19. SEJEM FLORA – Vse za vrt in vzgojo rastlin

Člani Sekcije cvetličarjev in vrtnarjev lahko prejmejo brezplačno vstopnico za ogled 19.
Sejma Flora, ki bo potekal od 14. do 16. marca 2014 na Celjskem sejmišču.
Mednarodni sejem novih trendov vrtnarstva, cvetličarstva in krajinske arhitekture
Zakaj morate biti zraven:





edina specializirana prireditev na področju hortikulture, cvetličarstva in krajinske
arhitekture v Sloveniji
odlična priložnost za predstavitev ponudbe s področja cvetličarstva, vrtnarstva in
urejanja okolja
neposreden stik s kupci
več kot 22.000 obiskovalcev v treh dneh

Zakaj ga ne smete zamuditi:





vse za vrt in vzgojo rastlin
prikazi novih trendov na področju cvetličarstva, vrtnarstva in krajinske arhitekture
ugodni nakupi
floristični šovi in tekmovanja mladih...

Sejemske vstopnice so za člane zbornice brezplačne in v kolikor se boste odločili za ogled
omenjenega sejma, nas prosim obvestite, da vam bomo lahko poslali geslo, kjer si boste iz
spletne strani natisnili vstopnico.

15. VIŠJI ZNESEK PAVŠALNIH PRISPEVKOV ZA
POPOLDANSKI S.P.

Od 1. februarja 2014 bodo popoldanski s.p. plačevali višje zneske kot doslej in sicer:
-

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje = 32,17 EUR
TRR: SI56 01100 8882 000003, SKLIC: 19

davč. št. zavezanca 44008

-

Mesečni znesek prispevka za poškodbe pri delu in poklicno bolezen (0,53% od PP)=
8,09 EUR

-

Mesečni znesek prispevka po 55. a členu ZZVZZ-M (6,36% od 0,25 PP) = 24,27 EUR

-

TRR: SI56 01100 8883 000073
ZZ Skupno 32,36€

SKLIC : 19 dav. št. zavezanca 45004

Kar skupaj znaša 64,53 EUR. Torej po novem popoldanski s.p. več ne bodo plačevali 36,72
EUR pavšalnih prispevkov ampak 64,53 EUR.

16. DELOVNO – PRAVNO SVETOVANJE
Člani lahko koristite brezplačno delovno in pravno svetovanje v odvetniški pisarni: Odvetniška pisarna Marčič iz Slovenj Gradca.
Potrebo po svetovanju je potrebno predhodno naročiti osebno v pisarni naše zbornice ali po
telefonu št.: 02 88 21 590.

17. LETOVANJE V TERMAH OLIMIA

V aparthotelu Rosa v Podčetrtku imamo dva apartmaja. Apartma je velik 33,50m2. Vsak
apartma ima tudi svoje parkirno mesto v garažni hiši v izmeri 12,96m2.
Apartma je opremljen - spalnica komplet, v kuhinji - niša, mikrovalovna pečica,
steklokeramična plošča, hladilnik, pomivalni stroj, kuhinjski pribor komplet, v dnevni sobi
kavč INES-raztegljiv, dva televizorja, v kopalnici tudi sušilnik za lase.
CENA VKLJUČUJE TUDI TRI KARTE ZA KOPANJE ZA VSE BAZENE TERMALIJA V
TERMAH OLIMIA.
Vse informacije, kakor tudi pravilnik o koriščenju počitniški zmogljivosti dobite v pisarni
naše zbornice, kjer se boste prijavili osebno ali po telefonu in ob prijavi poravnali akontacijo
v znesku 50,00 EUR- ov.
Ob odhodu pa morate poravnati naslednje obveznosti :
turistično takso, uporabo telefona in tako imenovano čiščenje apartmaja 49,00 EUR-ov, ki
zajema naslednje:
ob vsaki menjavi naših gostov: izpraznjevanje košev za smeti, odstranjevanje pajčevine,
čiščenje zunanjosti sobnega pohištva, brisanje prahu, čiščenje umivalnikov, pip, tuš kabine,
WC školjke, stenskih ploščic, čiščenje šip, sesanje tal in posteljnih vložkov, mokro čiščenje
tal, čiščenje balkona. Preverijo in po potrebi se dopolnijo čistila za pomivalni stroj.

18. OBVESTILO DURS-a
Za obračunsko obdobje od februarja 2014 dalje (prvič z rokom plačila najpozneje do 15. 3.
2014) osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, plačujejo prispevek za poškodbe
pri delu in poklicno bolezen v mesečnem znesku, ki se določi v višini 0,53 % od povprečne
bruto plače za oktober preteklega leta.
Zavezanci navedeni prispevek plačujejo mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec – ne
glede na dejansko število dni opravljanja dejavnosti v mesecu.
Za obračunsko obdobje od februarja 2014 dalje osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski
poklic, plačujejo tudi mesečni prispevek na podlagi druge alineje prvega odstavka 55. a člena
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju – ZZVZZ-M (Uradni list RS, št. 91/2013), po stopnji 6.36 % od zneska 25 %
povprečne bruto plače za oktober preteklega leta.
Celotno tabelo prispevkov za socialno varnost samozaposlenih za mesec januar 2014 imate v
excelovi datoteki.

