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spletni in mobilni katalog izdelkov
 in storitev obrtnikov in podjetnikov 

MOJ OBRTNIK  Izdajatelj:
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje
Telefon: 03 425 22 70, 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 1.400 izvodov.

Individualno svetovanje za 
člane na naši zbornici

Že vrsto let  se na OOZ Celje izvaja individualno svetova-
nje članom, ki ga izvajata specialista iz davčnega in prav-
nega področja.. 

l		 DAVČNO SVETOVANJE izvaja davčna svetovalka Du-
nja Verbajs, univ.dipl.ekon. Prosimo, da ob telefonski 
rezervaciji termina na kratko obrazložite problem 
oz. vprašanje ter da na svetovanje prinesete doku-
mentacijo. 

l	 PRAVNO SVETOVANJE IN SVETOVANJE S PODROČJA 
DELOVNIH RAZMERIJ izvaja odvetnik Marko Mezna-
rič. Termin pravnega svetovanja je ob četrtkih ob 13. 
uri.

Prosimo, da se za posamezno vrsto svetovanja pred-
hodno 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.

Na osnovi sklepa upravnega odbora OOZ Celje lahko čla-
ni zbornice, ki so redni plačniki članarine, v koledarskem 
letu brezplačno koristijo skupno 2 uri specialističnega 
svetovanja zgoraj navedenih svetovalcev. Ko član izkori-
sti to ugodnost, nadaljnje storitve specialističnega sve-
tovanja plača sam. Ne pozabite – pri koriščenju storitev 
svetovanja se je potrebno identificirati s Kartico Obrtnik. 
Pogoj za koriščenje brezplačnega svetovanja je redna po-
ravnava obveznosti iz naslova članarine obrtno-podjetni-
ški zbornici.

Izterjava denarnih terja-
tev – vlaganje predlogov 
e-izvršb na zbornici

Imate neplačane zapadle terjatve? Niste dovolj seznanje-
ni s postopki izvršbe in nimate dovolj časa, da bi se sami 
ukvarjali s pripravo elektronskega predloga za e-izvršbo 
na podlagi verodostojne listine? Lahko se obrnete na nas, 
saj vam bomo pripravili predlog za e-izvršbo na podlagi 

verodostojne listine. Cene za vložitev predloga e-izvršbe 
so naslednje:

- brezplačno za člane zbornice s poravnano članari-
no

- 20 € + DDV za člane zbornice, ki nimajo redno po-
ravnane članarine

- 40 € + DDV za nečlane zbornice.

Cena storitve E-izvršbe vključuje administrativno pripra-
vo predloga E-izvršbe zoper enega dolžnika. Sodna taksa 
znaša 36 €. 
Prosimo, da se za rezervacijo termina predhodno najavite 
po telefonu 031 315 400 (Martina Rečnik) ter s sabo prine-
sete vso potrebno dokumentacijo (izdane račune, dobav-
nice, pogodbe ipd.). 

spletni in mobilni katalog izdelkov
 in storitev obrtnikov in podjetnikov 

MOJ OBRTNIK  

O B V E S T I L O
Obveščamo vas, da v ponedeljek, 30.4.2012, na OOZ Celje 
ne bo uradnih ur.

Poročanje na obrazcih M4 – 
do 30. 4. 2012
V skladu s 7. členom Zakona o matični evidenci zavarovan-
cev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega za-
varovanja (Ur.l. RS št. 81/00 in 111/07; v nadaljnjem besedi-
lu: ZMEPIZ) so dajalci podatkov poslovni subjekti in zasebni 
delodajalci, ki imajo po tem zakonu dolžnost posredovanja 
podatkov. V skladu s Pravilnikom o obrazcih prijav podatkov 
o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarova-
nju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za pri-
mer brezposelnosti (Ur.l. RS št. 37/2011) se na elektronskih 
obrazcih M-4 posredujejo podatki o plačah oziroma osnovah, 
nadomestilih in obdobju zavarovanja in plačanih prispevkih. 
Podatki se uporabljajo za priznanje in odmero pravic iz po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja. Obrazec M-4 je obli-
kovan individualno za posameznega zavarovanca. To pome-
ni, da se podatki posredujejo v predpisani elektronski obliki 
(XML) preko za to namenjene spletne aplikacije M-4 in so s 
strani dajalca podatkov podpisani s kvalificiranim digitalnim 
potrdilom enega od pooblaščenih overiteljev digitalnih potr-
dil v RS. Rok za prijavo podatkov o obdobju zavarovanja in 
plači je do 30. aprila tekočega leta za preteklo koledarsko 
leto. Navodila za posredovanje podatkov so objavljena na 
spletni strani ZPIZ  http//www.zpiz.si.
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Uveljavljanje davčne olajšave za euro v vozila
V uradnem listu RS št. 24/2012 z dne 30.3.2012 so bile ob-
javljene spremembe Zakona o dohodnini-ZDoh-2I in Zako-
na o davku od dohodka pravnih oseb – ZDDPO-2G. Navede-
ne spremembe so pričele veljati 31.3.2012. S spremembami  
Zdoh-2 in ZDDPO-2 se podaljšuje prehodno obdobje še 
na leta 2011, 2012 in 2013, v katerih lahko zavezanci uve-
ljavljajo olajšavo za investiranje v tovorna motorna vozila z 
motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO V 
in za avtobuse z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim 
zahtevam EURO IV. Navedeno torej pomeni, da boste lah-

ko tovrstne davčne olajšave za investiranje upoštevali že 
za leto 2011. Glede na to, da je rok za oddajo letnih poro-
čil že mimo, boste lahko tako  s. p. kot tudi pravne osebe 
predložili popravek obračuna po 54. členu ZDavP-2, in si-
cer najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi sprememb obeh 
zakonov. Naj še dodatno pojasnim, da predmet sedanjih 
sprememb Zoh-2 in ZDDPO-2 niso napovedane dodatne 
in višje olajšave za investiranje, saj se bodo te spremembe 
sprejemale po rednem postopku.

Gotovinsko poslovanje do 420 eur že dovoljeno

Gotovinsko plačevanje med poslovnimi subjekti je zopet 
dovoljeno do 420 EUR. Pravilnik o spremembah Pravilni-
ka o izvajanju Zakona o davčnem postopku je bil namreč 
objavljen v Ur.l. RS št. 24/2012 dne 30. 03. 2012. Pravilnik je 
začel veljati naslednji dan po objavi, kar pomeni, da je od 
sobote, 31.03.2012, gotovinsko plačevanje med poslov-
nimi subjekti zopet dovoljeno do 420 EUR. Obveznost 
nakazovanja plač in povračil stroškov pa je še vedno osta-
lo enako, torej na TR fizične osebe – zaposlenca.

S spremembo 23. a člena 7. točke predhodno navedene-
ga pravilnika pa je ponovno dana možnost, da prejemkov 
za kmetijske pridelke, gozdne plodove in odpadke, ki jih 
lahko prodajajo fizične osebe, ter izdelke domače in ume-
tnostne obrti, ni potrebno nakazati na TR fizične osebe, če 
ta ne presega 125 EUR.
       

Dunja Verbajs, davčna svetovalka

Zbiranje kontaktnih podatkov - vabimo vas k sodelovanju
Spoštovani!

Vsakodnevno se pojavi mnogo pomembnih novosti in  informacij z različnih področij, ki vam lahko koristijo pri poslovanju. 
Želimo vam jih posredovati sproti in pravočasno, zato vas vabimo, da nam posredujete vaše aktualne podatke: telefonske 
številke, številke faksov in e-poštnih naslovov. V ta namen vas prosimo, da  izpolnite spodnji obrazec in nam ga čimprej po-
sredujete po pošti, po faxu št. 03 425 22 71 ali pa podatke sporočite na e-mail: natalie.furek@ozs.si ali simona.zupanc@ozs.
si. Obrazec najdete tudi na spletni strani www.ooz-celje.si ali ga dobite na zbornici. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!

PODJETJE / S.P.:

MATIČNA ŠTEVILKA:

SEDEŽ: 

TELEFON: FAX: MOBI:

e-pošta :

S podpisom na tem obrazcu dovoljujem, da Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje in Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije  uporabljata moje zgoraj navedene podatke ter morebitne spremenjene in naknadno posredovane podatke za sta-
tistične obdelave podatkov, raziskave trga, elektronsko in drugo obveščanje o aktualnih informacijah, ponudbah, novostih in 
ugodnostih ter za pošiljanje drugega komercialnega gradiva.

Podpis:  ______________________________

"

OBRAZEC ZA AŽURIRANJE PODATKOV

"
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RASR, Razvojna agencija Savinske regije d.o.o. je v petek, 30.03.2012 objavila Javni poziv delodajalcem k oddaji vlog 
in potreb po štipendistih za vključitev v enotno regijsko štipendijsko shemo (RŠS) Savinjske regije za šolsko/študij-
sko leto 2012/13. Predmet poziva je izbor delodajalcev v sistem najmanj 50% sofinanciranja kadrovskega štipendiranja. 
Delodajalci iz podjetij, katerih sedež je na področju občin  MO Celje, Dobrna, Kozje, Laško, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, 
Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Šentjur, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Tabor, Vojnik, Zreče in Žalec imajo možnost, da jim 
bo del finančne obveznosti prispeval proračun občine. Na poziv se lahko prijavijo delodajalci, ki imajo sedež ali poslovno 
enoto na območju Savinjske regije. Rok za oddajo vlog je 20. julij 2012.  Javni poziv z Obrazcem za prijavo je objavljen na 
spletni strani RASR, Razvojne agencije Savinjske regije d.o.o. www.rasr.si:http://www.rasr.si/si/novice/2012/03/72-Javni-
poziv-za-delodajalce-za-vkljucitev-v-RSS-012-13. 
Dodatne informacije dobite na tel. št. 03 589 40 94 (Barbara Kač Kadunc), na e-naslovu: razvojna.agencija@rasr.si in 
barbara.kac@rasr.si ter na: Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje.

Štipendijska shema savinjske regije 
za šolsko/študijsko leto 2012/13 - poziv za delodajalce

Priprava poenostavitve e-knjigovodske kartice, 
sprememba pobotov in dobropisi za obresti     

Na podlagi predlogov davčnih zavezancev bodo izvedli 
dodatno poenostavitev e-knjigovodske kartice, ki bo po 
novem vsebovala zgolj  podatke in informacije, ki so za 
uporabnika ključne.  Na ta način bo omenjena e-kartica 
preglednejša in uporabnikom prijaznejša. Morebitne po-
drobnosti v zvezi s knjigovodskim stanjem, ki na e-knjigo-
vodski kartici ne bodo vidne, bodo lahko davčni zavezanci, 
kot tudi do sedaj, urejali na svojih davčnih uradih.
 
DURS zavezance prosi, da obveznosti plačujejo na pravilne 
vplačilne račune in s pravilnimi sklici. Avtomatske pobote 
bodo spremenili tako, da jih bodo izvajali le v primeru, ko 
bo zavezanec vplačeval dajatve s splošnim sklicem in  ne 

bo specificiral, katero dajatev plačuje ter v primerih vračil 
davkov. Zaradi velikega števila napačnih vplačil na preho-
dne davčne podračune 846 po 1.10.2011 je prišlo pri ure-
janju stanj do daljših časovnih zamikov med plačili zave-
zancev in evidentiranjem v poslovne knjige, za kar so bile 
obračunane zamudne obresti. DURS bo knjigovodska sta-
nja korigiral z izdajo dobropisov na obračunane obresti.
V Davčni upravi RS se trudijo in intenzivno delajo na tem, 
da bi novosti zaživele čim prej, saj bodo z omenjeno preno-
vo storitve davčnega knjigovodstva dvignili še na višji nivo.

(Vir: spletna stran DURS)

Javni razpis za garancije sklada za bančne kredite s 
subvencijo obrestne mere – P1 2012
Slovenski podjetniški sklad (SPS) je v ur.l. RS št. 26/2012 z dne 
6.4.2012 objavil Javni razpis za garancije Sklada za bančne 
kredite s subvencijo obrestne mere - P1 2012. Namen jav-
nega razpisa je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, 
ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje 
tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financi-
ranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. 
Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti 
kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. 
Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobi-
tve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev 
za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želi-
jo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus. 
Upravičeni stroški:
• materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa nove 

tehnološke opreme, nakupa zemljišč,  stroške komunal-
nega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški 
gradnje in/ali nakupa objekta

• nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije 
v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepa-
tentiranega tehničnega znanja,

• obratna sredstva (nakup materiala, blaga, oziroma denar 
za financiranje storitev, promocije, plač, davčnih obvezno-
sti, stroškov testiranja,...).

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih 
sredstev. Nakup zemljišča mora biti v neposredni povezavi 
z namenom celotne razvojne investicije. Upravičeni stro-
šek naložbe v zemljišče lahko predstavlja max. 10% višine 
upravičenih stroškov investicije (materialne + nematerialne 
investicije). V primeru nakupa starih objektov, je potrebno 
predložiti cenitev objekta, izdelano s strani neodvisne insti-
tucije. Celotno razpisno dokumentacijo lahko najdete na 
spletni strani www.sps.si. Za dodatno pomoč in svetovanje 
se obrnite na  Svetovalni center OZS, tel. 01 5830 810, e-po-
šta: svetovanje@ozs.si.



APRIL 2012 5

INFORMACIJE OOZ CELJE 

21. marca 2012 je na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani potekal jubilejni 
10. Forum obrti in podjetništva, na 
katerem so obrtniki in podjetniki zbra-
nim predstavnikom vlade in države 
predstavili konkretne težave, s katerimi 
se soočajo, prejeli pa so tudi letošnje 
Zahteve slovenske obrti in podjetni-
štva z naslovom Bruseljska prisilna 
uprava – ne, hvala!  

Več kot 400 zbranih obrtnikov in pod-
jetnikov je najprej nagovoril pred-
sednik državnega zbora dr. Gregor 
Virant. Zahteve slovenske obrti in 
podjetništva je pohvalil, saj po njego-
vem mnenju obrtniki ter mikro in mala 
podjetja potrebujejo takšen način ko-
municiranja z vlado in državo pri  pred-
stavitvah svojih zahtev, ki prihajajo iz 
realnega življenja. Zagon gospodar-
stva je nujen, spremembe se začenjajo 
že ta teden s prvim paketom davčnih 
sprememb, je še dejal.  

Na konkretna vprašanja obrtnikov in 
podjetnikov so odgovarjali zbrani mi-
nistri, in sicer mag. Radovan Žerjav, 
minister za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, Karl Erjavec, minister za 
zunanje zadeve, Ljudmila Novak, mi-
nistrica za Slovence po svetu,  Franc 
Bogovič, minister za kmetijstvo in 
okolje, mag. Andrej Vizjak, minister 
za delo, družino in socialne zadeve 
ter generalni direktor Direktorata za 
srednje in višje šolstvo ter izobra-
ževanje odraslih na ministrstvu za 

10. Forum obrti in podjetništva   

izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport mag. Vinko Logaj in mag. Janko 
Burgar iz ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo. Forum je vodil 
generalni sekretar OZS Dušan Kraj-
nik. 

Predsednik OZS Štefan Pavlinjek 
je dejal, da je celotno slovensko go-
spodarstvo v izredno slabi situaciji, 
pa tudi zadnje napovedi za leto 2012 
niso spodbudne. »Napovedano do-
datno znižanje bruto domačega pro-
izvoda v Sloveniji, povečanje števila 
brezposelnih in dvoodstotna inflacija 
so zaskrbljujoče novice zadnjih dni. 
Splošno nezaupanje in prepričanje, da 
v Sloveniji ni spodbudnega okolja za 
razvoj podjetništva se kaže tudi v re-
zultatih zadnje širše svetovne raziskave 
podjetništva. V Sloveniji podjetniška 
aktivnost upada že tretje leto zapored 
in to kljub temu, da smo Slovenci pre-

govorno delovni in sposobni! Novih 
poslovnih priložnosti je premalo in vse 
preveč je ovir, s katerimi se žal ljudje 
nočejo spopadati«, je še dejal. Pouda-
ril je, da imata vlada in država nalogo, 
da omogočita normalno poslovanje 
vsem podjetjem, še posebej tistim, ki 
imajo razvojno moč, zmorejo zaposlo-
vati in konkurirati v svetu. Podpredse-
dnik OZS in predsednik upravnega 
odbora OZS Štefan Grosar je predsta-
vil 10 glavnih zahtev slovenske obrti 
in podjetništva. Prvo področje, ki ga je 
potrebno nemudoma začeti urejati, je 
področje sive ekonomije. Najučinko-
vitejši ukrep za bistveno zmanjšanje 
obsega sive ekonomije bi bil uvedba 
nove dohodninske olajšave oziroma 
ustrezna sprememba sedanje splošne 
olajšave, ki bi vse državljane – davč-
ne zavezance za dohodnino, usmeril 
v legalno ekonomijo tako na strani 
produkcije kot potrošnje. Drugi ukrep 

je uvedba pavša-
la za s.p. in mikro 
družbe. Za dosego 
večje konkurenčno-
sti slovenskega go-
spodarstva je treba 
spremeniti tudi de-
lovno zakonodajo, 
med drugim z do-
seganjem večje fle-
ksibilnosti zaposlo-
vanja delavcev ter z 
razbremenitvijo de-
lodajalca stroškov, 
ki niso neposredno 
povezani z delom.

(Vir: www.ozs.si)
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Ekipa OOZ Celje zmagala na 12. državnem 
prvenstvu mladih kleparjev in krovcev    
12. državno prvenstvo mladih kleparjev in krovcev, ki ga je 
organizirala Sekcija kleparjev krovcev pri Obrtno-podjetniški 
zbornici Slovenije, je potekalo 29. 3. in  30. 3. 2012 na medna-
rodnem sejmu gradbeništva MEGRA v Gornji Radgoni. Tek-
movanje se je odvijalo v hali A2, kjer se je predstavila tudi sek-
cija kleparjev krovcev in pokrovitelji, ki so omogočili izvedbo 
tekmovanja: generalni pokrovitelj Tondach Slovenija d.o.o. 
ter ostali pokrovitelji Bramac strešni sistemi d.o.o., Velux 
Slovenija d.o.o., Anga Trgovina d.o.o., Kovinarstvo Bučar, 
POMURSKI SEJEM d.d. in druga sodelujoča podjetja. 

V hali A2 je vse sejemske dni potekala predstavitev Območ-
nih obrtno-podjetniških zbornic Murska Sobota, Gornja 
Radgona, Lendava in Ljutomer ter Sekcije cementninarjev, 
kamnosekov in teracerjev, Sekcije slikopleskarjev in črkosli-
karjev, Sekcije polagalcev talnih oblog ter Sekcije krovcev 
in kleparjev pri OZS. Mladim se je še posebej posvetila OOZ 
Murska Sobota, ki je predstavljala deficitarne poklice v obrti 
in podjetništvu. Najpomembnejša novost, ki so jo pripravili 
organizatorji sejma skupaj z OOZ Pomurja in sekcijami OZS, 
povezanimi z gradbeništvom, je bila Obrtna ulica.  
Šest ekip je tekmovalo v pokrivanju s kritinama TONDACH in 

BRAMAC. Tekmovalci so morali poleg pokrivanja montirati 
tudi paropropustno folijo, letve, obrobe, žlebove in strešno 
okno. Sekcija kleparjev in krovcev pri OZS je tekmovanje lah-
ko izvedla le s pomočjo pokroviteljev ter s pomočjo  številnih 
oglaševalcev v  Biltenu 12. Državnega prvenstva mladih kle-
parjev krovcev. Vrstni red po zaključenem tekmovanju:
1. mesto:   ekipa OOZ Celje, mentor Franci Belehar, tekmo-

valca Nik Belehar in Gregor Lipar
2. mesto:   ekipa OOZ Ptuj
3. mesto:   ekipa Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad 

- Ljubljana 

Zmagovalna ekipa OOZ Celje se bo udeležila svetovnega 
IFD prvenstva, ki se bo v letu 2013 odvijalo v Romuniji. 

Ekipa OOZ Celje (z leve): Gregor Lipar, Nik Belehar in 
mentor Franci Belehar

Članom ekipe OOZ Celje čestitamo za osvojeno 
1. mesto in jim želimo uspešno sodelovanje ter 

dobro uvrstitev na svetovnem prvenstvu!

Izbira poklica –  izziv za prihodnost
Z organizacijo in izvedbo 3. Festivala izobraževanja in zapo-
slovanja smo tudi letos uradno začeli z izvajanjem  projekta  
Izbira poklica - izziv za prihodnost. Projekt izvaja OOZ Celje že 
peto leto s podporo občin lokalnega okolja, ki so v projektu 
prepoznale priložnost in možnost seznanitve osnovnošolcev 
s tematiko, ki jih bo spremljala ves čas njihovega aktivnega 
življenja: s poklici, trgom dela, možnosti izobraževanja in 
štipendiranja, kompetencami ljudi današnjega časa. Sezna-
njamo pa jih tudi s kariernimi potmi uspešnih podjetnikov 
in obrtnikov. V  mesecu marcu smo že začeli z izvajanjem 
projekta na šolah, tako bomo v letu 2012 v sklopu projekta 
izvedli 26 dogodkov in sicer v obliki okroglih miz za starše in 
učence, v obliki predavanj in predavanj z delavnicami. 
Mestna občina Celje, občine Vojnik, Štore in Dobrna  podpira-
jo  aktivnosti projekta z namenom, da bi mladostniki čim bolj 
prepoznali potrebo po pomembnosti pridobivanja tovrstnih 
informacij, ki bi jim olajšale orientacijo v nadaljevanje izobra-
ževanja in poklicne poti. Veseli  smo  odličnega sodelovanja z 
osnovnimi šolami  in občinami v lokalnem okolju z zavestjo, 

da lahko skupaj naredimo več za mladostnike, ki bodo že čez 
nekaj let  stopili na trg dela in krojili tako svojo kot našo sku-
pno prihodnost.

Okrogla miza na OŠ Lava Celje 
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Kritične razmere v gospodarstvu povzročajo tudi zmanjševanje povpraševanja po prevozih v cestnem prometu, to pa 
glede na dane prevozne kapacitete povzroča velik pritisk na cene prevozov in plačilne roke.
Sekcija za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije zato organizira sestanek, na katerem se bodo pogovarjali 
o cenah prevozov v mednarodnem transportu ter rokih plačevanja, kakor tudi o ukrepih vlad za spodbujanje konku-
renčnosti cestnih prevoznikov skupaj s predstavniki prevoznikov iz Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, 
Madžarske, Makedonije, Italije in Srbije.  
Sestanek bo v petek, 13. aprila 2012, ob 13. uri v dvorani Celjanka na Celjskem sejmu v Celju, Dečkova cesta 1.  
Vabljeni k udeležbi!

Sekcija za promet - Cene prevozov in plačilni roki

Na spletni strani sekcije cvetličarjev in vrtnarjev http://
www.florist.si/novica.aspx?id=308 je OZS na prošnjo Fito-
sanitarne uprave RS objavila pojasnilo v zvezi z uveljavlja-
njem žlahtniteljskih pravic pri okrasnih rastlinah. V skladu 
z zakonom o varstvu novih sort rastlin (UL RS, št. 113/06 - 
ZVNSR) pomeni vsako nepooblaščeno pridelovanje ali raz-
množevanje zavarovanih sort rastlin v pridobitne namene 

Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev
kršenje žlahtniteljske pravice. Imetnik žlahtniteljske pravice 
in od njega pooblaščen kontrolor ima v skladu s 46. členom 
ZVNSR pravico dostopa do podatkov o pridelavi in razmno-
ževanju zavarovanih sort (pregled dokumentacije, pregled 
identitete). Celotni tekst pojasnila Fitosanitarne uprave RS v 
zvezi z uveljavljanjem žlahtniteljskih pravic pri okrasnih ra-
stlinah najdete na zgoraj navedeni povezavi.

VABILO NA PREDSTAVITEV

  Floralife® izdelkov za nego cvetja,
za člane sekcije cvetličarjev in vrtnarjev, ki bo

v torek, 24. aprila 2012, ob 20.00 uri, 
v sejni sobi OOZ Slov. Konjice, Celjska cesta 2, Slov. Konjice

Floralife® izdelke za nego cvetja bosta predstavila g. Julij Brinc in g. Igor Jakič iz podjetja  Smithers-Oasis Adria d.o.o., ki 
je eno bolj znanih in izjemno uspešnih podjetij na področju izdelave cvetličarske gobe in cvetličarskih pripomočkov. Njiho-
vo matično podjetje iz ZDA se je pred petimi leti odločilo prevzeti podjetje Floralife Inc., ki je poznano predvsem po izdelkih 
za nego rezanega cvetja in pokriva celotno preskrbovalno verigo od gojitelja do končnega kupca. V podjetju Smithers-
Oasis Adria opažajo, da imajo slovenski cvetličarji vse večje težave, saj so jim začeli del kupcev jemati večji trgovski centri, 
ki imajo danes v svoji ponudbi tudi rezano cvetje. Ker se v podjetju zavedajo, da cvetličarjem to predstavlja velik problem, 
saj težko konkurirajo velikim trgovskim verigam s ceno, bi jim radi s predstavitvijo Floralife® izdelkov za nego cvetja ter z 
znanjem in izkušnjami pomagali pri iskanju uporabnih idej za uspešnejše poslovanje v prihodnosti. 
Na omenjeni predstavitvi boste lahko poleg prednosti uporabe izdelkov za nego cvetja spoznali še veliko drugih uporabnih 
informacij o cvetju in trženju le-tega v cvetličarnah. V državah Zahodne Evrope so izdelki za nego cvetja nepogrešljivi pripo-
moček v skoraj vsaki cvetličarni. V Sloveniji je ta odstotek žal veliko nižji, zato verjamejo, da imajo slovenski cvetličarji še veli-
ko možnosti za izboljšanje poslovanja s pomočjo boljše kakovosti cvetja in z možnostjo prihranka pri vsakodnevnem delu.

Obveščamo vas, da se bodo 18. aprila 2012 odprla vrata 19. 
bienalne razstave domače in umetnostne obrti v Slovenj Grad-
cu, ki jo,  kot partner projekta, pripravlja sekcija za domačo in 
umetnostno obrt pri OZS.  V primerjavi z vsemi dosedanjimi 
razstavami v Slovenj Gradcu je 19. nekoliko drugačna po za-
snovi in sodelujočih, ker so organizatorji videli možnost vklju-
čitve razstave v okvire Evropske prestolnice kulture (EPK 2012). 

Razstava z mednarodnim značajem bo na ogled v Ko-
roški galeriji likovnih umetnosti v  Slovenj Gradcu v času 

Bienalna razstava domače in umetnostne obrti v Slovenj Gradcu - 
ART@CRAFT EUROPE 2012

od 18. aprila do 31. maja 2012. Izdelki iz bogate slovenske 
rokodelske zakladnice bodo soočeni z izdelki rokodelcev iz 
Avstrije, Belgije, Cipra, Madžarske, Estonije, Irske, Italije, Litve, 
Latvije, Slovaške, Portugalske, Španije; držav Evropske unije, ki 
so se odzvale na vabilo k sodelovanju. Na razstavi bodo pri-
kazani ustvarjalni dosežki, ki so nadaljevanje zgodovinskega 
spomina, sestavine nesnovne kulturne dediščine in tudi naj-
bolj sodobna iskanja v različnih izraznih načinih in smereh. 
Predstavili se bodo vrhunski rokodelci iz Slovenije in tujine, ki 
svoje mojstrovine ustvarjajo iz lesa, kamna, gline, šibja, slame 

Vse člane vabimo, da se udeležijo referenduma o obliki članstva v obrtno-podjetniškem zborničnem sistemu. Glasovanje o re-
ferendumskem vprašanju bo potekalo v sredo, dne 25. aprila 2012, med 7. in 19. uro, na Območni obrtno-podjetniški zbornici 
Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje.



APRIL  201288

INFORMACIJE OOZ CELJE INFORMACIJE OOZ CELJE 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje sodeluje kot partner v projektu »Ustvarjanje podpornega okolja za izboljšanje delovnih 
procesov in razmer na področju varovanja zdravja v gradbeništvu«, ki se izvaja v okviru socialnega partnerstva v sestavi: nosilec Univer-
zitetno in raziskovalno središče Novo Mesto, partnerji: Regionalna gospodarska zbornica Celje, Sindikat cestnega gospodarstva Slovenije, 
Sindikat delavcev s Skupini CM Celje, Pergam konfederacija sindikatov Slovenije, ki ga delno sofinancirata ESS ter MDDSZ in se izvaja v okviru 
operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013. V okviru projekta so usposabljanja brezplačna za vse udeležence. 
Za dodatne informacije glede ponudbe usposabljanj se lahko obrnete na koordinatorja usposabljanj v okviru projekta: Racio razvoj 
d.o.o., Lava 2b, 3000 Celje, ga. Martina Trobiš, tel: 03 428 76 24 oziroma na spletno stran: www.racio-razvoj.si. 

(tudi ličja in trav), stekla, železa, papirja, naravnih tkanin, volne, 
usnja in voska ter vezejo in klekljajo. Omenjena naravna gra-
diva sooblikujejo sodobna prizadevanja za trajnostni in sona-
ravni razvoj ter s paleto žlahtnih dodanih vrednosti bogatijo 
kakovost človekovega bivanja. Med 18. in 29. aprilom 2012 
bo v Slovenj Gradcu Razstava ročnih in umetniških del članov 

Zveze delovnih invalidov Slovenije in članov invalidskih dru-
štev iz Avstrije, Hrvaške in Madžarske. Častni pokrovitelj obeh 
razstav je predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Türk. 
Vabimo vas k ogledu razstave in obisku številnih rokodel-
skih prireditev, srečanj in delavnic, ki bodo potekale v Slo-
venj Gradcu in okolici.

Poročilo se nanaša na mesec marec 2012. Pretežen del ak-
tivnosti je bil usmerjen pripravam, organizaciji in izvedbi 
XIII. Posveta delodajalcev in 3. seje skupščine ZDOPS v Ra-
dencih, kakor tudi intenzivnemu tripartitnemu socialnemu 
dialogu v zvezi s pripravo »Izhodišč za socialni sporazum«.

V dneh 8. in 9. marca je potekal v Radencih tradicionalni 
XIII. Posvet delodajalcev. Dopoldanski del prvega dne je bil 
namenjen delavnici na temo zdravja in varstva pri delu in 
predstavitvi projekta »Razvoj modela podpore za izboljša-
nje delovnega okolja v MSP«, katerega partner je ZDOPS. 
Popoldan pa je potekala 3. seja skupščine ZDOPS. Na skup-
ščini so se obravnavala poročila predsednikov združenja, 
skupščine in nadzornega odbora ter generalnega sekretar-
ja za leto 2011. Sprejeta sta bila program dela in finančni 
plan za leto 2012. Popoldan je potekala tudi delavnica za 
sekretarje OOZ z naslovom Wise exit – Od posla do užitka. 

Drugi dan je bil namenjen izmenjavi stališč in predstavitvi 
zahtev obrtnikov in podjetnikov do vlade in državnih insti-
tucij. Srečanja se je udeležil minister za gospodarstvo mag. 
Radovan Žerjav ter predstavniki ministrstva za delo, UMAR-
ja, Inšpektorata za delo, Zavoda za zaposlovanje in drugi.

V marcu so bile tri seje Ekonomsko socialnega sveta na-
menjene predvsem usklajevanju glede Izhodišč za socialni 
sporazum in predstavitvi ter obravnavanju intervencijskih 
ukrepov vlade ob rebalansu proračuna.

Aktivnosti ZDOPS v marcu 2012

Glavno delovno področje je bil tekst Izhodišč za socialni 
sporazum, ki je bil na koncu določen za obdobje 2012-
2016. Podpis Izhodišč za socialni sporazum je bil 3. aprila 
2012, vendar so ga podpisale samo 3 sindikalne centrale. 
Zato se bojim, da so sindikati delali s figo v žepu, saj indici 
kažejo, da preostali sindikati ne bodo podpisali izhodišč za 
socialni sporazum. Druga pomembna tema je bila obrav-
nava Intervencijskih ukrepov v zvezi z rebalansom proraču-
na. Tu smo se delodajalci relativno poenotili, predvsem kar 
se tiče zniževanja stroškov razraščene javne uprave. 

V marcu je bila ena redna seja upravnega odbora ZDOPS in 
ena izredna. Izredna seja 5. 3.2012 je bila sklicana z name-
nom obravnave Izhodišč za socialni sporazum in imeno-
vanja članov delovne skupine za pripravo socialnega spo-
razuma. Na redni seji 29.3.2012 so se obravnavala gradiva 
»Izhodišča za socialni sporazum« in »Uravnoteženje javnih 
financ - Izhodišče rebalansa proračuna za  leto 2012«.

Sodelovanje z OZS je bilo intenzivno, predvsem na podro-
čju usklajevanja stališč in mnenj v zvezi z Izhodišči za so-
cialni sporazum ter rebalans. Teklo je tudi zaključno sode-
lovanje v zvezi z zaključnimi pripravami gradiva »Zahteve 
slovenske obrti 2012«. ZDOPS je bil aktiven udeleženec na 
LOS in ocenjujemo, da postaja LOS pomembna razstavna 
prireditev in tudi mesto za predstavitev obrtno-podjetni-
ških zahtev do izvršne oblasti v Republiki Sloveniji.  

 Igor Antauer,  generalni sekretar ZDOPS
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1. IZBOLJŠEVANJE SPECIFIČNEGA STANJA 
PODJETJA NA PODROČJU 

ORGANIZACIJSKE ENERGIJE
v ponedeljek, 16.4.2012, od 9.-13. ure

Namen programa je naučiti se izboljševati organizacijsko energi-
jo v štirih specifičnih stanjih, in sicer v ustvarjalni energiji, udobni 
inertnosti, ravnodušni inertnosti in razjedajoči energiji. 
Vsebina:
• Ko v podjetju vlada udobna lenobnost
• Ko v podjetju vlada ravnodušnost
• Ko v podjetju vlada razjedajoča energija
• Ko v podjetju vlada ustvarjalna energija
• Energijske pasti
• Past pospeševanja
• Past lenobnosti
• Past razjedanja

Izvajalec: JMC, Jože Makoter s.p.

2.  UPRAVLJANJE S STRESOM
v torek, 24.4.2012, od 9. - 13. ure

V programu se bodo udeleženci naučili prepoznavati simptome 
stresa in izgorevanja ter se naučili različnih tehnik obvladovanja 
stresa. Program je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo 
s pogostejšimi pritiski, ki povzročajo stres. 
Vsebina:
• Pojem in definicije stresa
• Stres kot del vsakdanjega življenja
• Vpliv stresa na delovno učinkovitost
• Viri stresa, stresni simptomi, preventivne tehnike
• Povezanost nesporazumov, konfliktov in stresa
• Prepoznavanje in obvladovanje stresa

Izvajalka: mag. Tatjana Štinek

3. NOVOSTI NA PODROČJU VARNOSTI IN 
ZDRAVJA PRI DELU ZVZD-1

v torek, 8.5.2012, od 9.-13. ure

Udeleženci se bodo seznanili z novostmi novega Zakona o varno-
sti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 43/2011). 
Vsebina:
• Predstavitve novosti v ZVZD-1 
• Prikaz primerov izpolnjevanja posameznih zahtev glede oce-

njevanja tveganj in izjave o varnosti, uporabe PAS, predhodno 
varstvo, vloga izvajalca medicine dela in strokovnega delavca 
VZD, delavskega zaupnika in predstavnika sveta delavcev, na-
silje, trpinčenje, nadlegovanje in psihosocialna tveganja, spre-
membe na področju nevarnih snovi (REACH, GHS), promocija 
zdravja pri delu, način medsebojnega sodelovanja v družbi 
strokovnih služb, varstvo osebnih podatkov, zahteve za samo-
zaposlene osebe, dovoljenja, evidence, globe, … itd.

Izvajalec: mag. Sandra Senčič, KOVA d.o.o. 

4. AKTUALNE TEME ZAKONA 
O DELOVNIH RAZMERJIH

v četrtek, 17.5.2012, od 9.-13.ure

Vsebina Zakona o delovnih razmerjih se  dopolnjuje in razlaga  tudi 
ob upoštevanju sedaj že zelo bogate sodne prakse. Slednja  kaže 
na velik pomen dogovorjene vsebine pogodbe o zaposlitvi, aktov 
delodajalca, še več razlag in odgovorov na vprašanja  pa nam lah-
ko  ponudi na področju vodenja postopka prenehanja pogodbe 
o zaposlitvi. 
Vsebina:
• Katere akte mora sprejeti delodajalec
• Kako pravilno napolniti vsebino pogodbe o zaposlitvi
• Aktualno o delovnem času
• Postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi
• Sodna praksa

Izvajalec: Melita Ambrož. univ. dipl. prav.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P R I J A V N I C A 

Naziv podjetja:__________________________________________________________________________________
Naslov: ________________________________________       Pošta: ________________________________________
Kontaktna oseba:________________________________________________________________________________
Telefon: ______________________ gsm: _______________________ e-pošta: ______________________________

Ime in priimek udeleženca/ke:
1. ____________________________________________________ 
2. ____________________________________________________ 
3. ____________________________________________________ 
Prijavljamo se na naslednja usposabljanja (ustrezno obkroži):  
Zap.št. Tema usposabljanja Izvajalec Termin (od 9.-13. ure)

1. Izboljševanje specifičnega stanja podjetja na področju organizacijske energije JMC, Jože Makoter s.p. 16.4.2012
2. Upravljanje s stresom Mag. Tatjana Štinek 24.4.2012
3. Novosti na področju varnosti in zdravja pri delu ZVZD-1 Kova d.o.o., mag. Sandra Senčič 8.5.2012
4. Aktualne teme Zakona o delovnih razmerjih Melita Ambrož,univ.dipl.prav. 17.5.2012

Udeležba na vseh usposabljanjih je za vse udeležence brezplačna. Potekala bodo na lokaciji: Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, 
Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje.           
         Žig in podpis:

                     _______________ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Izpolnjeno prijavnico pošljite na Racio razvoj d.o.o. po faksu št. 03 42 87 630 ali po e-pošti: martina.trobis@racio-razvoj.si vsaj 3 
dni pred terminom usposabljanja.
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec marec 2012
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec JANUAR 2011 1.529,04 €.   
Najnižja bruto pokojninska osnova od 1. januarja 2011 dalje je 
852,40 € (Ul. RS 12/11). Povprečna stopnja davkov in prispev-
kov v letu 2010 je 35,34 % (Ul. RS 22/11). Količnik za preračun 
neto osnove v bruto osnovo znaša 1,54655.

Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od 
dohodkov iz delovnega razmerja v letu 2012 (ur.l. RS št. 
105/2011):

če znaša neto davčna 
osnova v €

znaša dohodnina 
v €

nad do

653,38 16%

653,38 1.306,75 104,54 +27% nad 653,38

1.306,75 280,95 +41% nad 1.306,75

Mesečne davčne olajšave v letu 2012:

Splošna olajšava: 269,04 €

Dodatna splošna olajšava 

če znaša mesečna bruto 
plača v €

znaša dodatna mesečna  
olajšava v €

nad do

885,17 262,07

885,17 1.024,02   90,90

Posebne olajšave:

za prvega vzdrževanega otroka 198,51 €

za dva vzdrževana otroka 414,32 €

za tri vzdrževane otroke 774,25 €

za štiri vzdrževane otroke 1.278,31 €

za pet vzdrževanih otrok 1.926,50 €

za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 719,29 €

za vsakega drugega vzdrževanega 
družinskega člana 198,51 €

olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje – letno do 2.755,71 €

za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka 
ali študenta-letno 3.228,45 €

za rezidenta – čezmejnega delovnega 
migranta - letno 7.406,28 €

Minimalna in zajamčena plača
Zajamčena plača znaša od 1. avgusta 2006 dalje 237,73 €. 
Minimalna plača  za delo s polnim delovnim časom, opra-
vljeno od 1.1.2012 dalje znaša  763,06 €  (Ul.RS 5/2012). 

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec marec 2012 upoštevaj-
te 22 delovnih dni in 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 dopol-
nilno dejavnost, so:

•  članarina obrtno-podjetniški zbornici (obvestilo o višini 
in načinu plačila prejmete od OZS)

•  prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 
1.4.2011 dalje v višini 31,51 € (Ul. RS 17/2011) na PDP 
ZPIZ: 01100 8882000003 19  davčna št. plačnika - 
44008

•  prispevek za zdravstveno zavarovanje v višini 4,53 € (od 
1.1. do 31.12.2012) 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 podra-
čune:

• 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/.  

Zneski regresa za prehrano med delom € na dan

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo 
(Ur.l. RS 73/08 in 55/2010)  - velja od 1.8.2010 do 
31.12.2011

4,50

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo 
(Ur.l. RS 73/08, 55/2010 in  100/2011)  - velja od 
1.1.2012 dalje

4,90

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in 
drugih dohodkov iz delovnega razmerja (uradni 
list RS 76/08)

6,12
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*Povprečna bruto plača za januar 2012 (PP), v EUR (končni podatki)    **Minimalna plača za leto 2011   ***Povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2011, v EUR (končni podatki)

S 1. 10. 2011 velja v Republiki Sloveniji nov način plačevanja davkov in prispevkov za socialno varnost. Več o tem si lahko preberete na spletni 
strani DURS: http://www.durs.gov.si/si/aktualno/nov_nacin_placevanja_davkov_s_1_10_2011/.

V Uradnem listu 76/2008 z dne 25.7.2008 je objavljena spremenjena Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih 
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, ki  velja od 1. avgusta 2008. Spremembe so pri naslednjih členih oz. zneskih: 

Uredba o davčni obravnavi  povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

Znesek povračil stroškov
do 31.7.2008

Znesek povračil stroškov od 
1.8.2008 dalje

Prehrana med delom (2.člen uredbe)

Prisotnost na delu deset ur ali več  

5,54 €

0,69 €

6,12 €

0,76 €

Prevoz na delo in z dela (3.člen uredbe) 0,15 € 0,18 €
Dnevnice (4.člen uredbe):
              - nad 6 do 8 ur
              - nad 8 do 12 ur
              - nad 12 do 24 ur

5,26 €
7,51 €

15,02 €

7,45 €
10,68 €
21,39 €

Prevoz na službeno potovanje (5.člen uredbe) 0,29 € 0,37 €

Terenski dodatek (7.člen uredbe) 3,13 € 4,49 €

Odpravnina ob upokojitvi (10.člen uredbe) 3.443 € 4.063 €

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - marec 2012
1.529,04 *

Dosežena osnova  za leto 
2011  
(v EUR)

 
Do 

vključno 
8.977,20**

Nad 
8.977,20 do 

vključno 
18.295,80***

Nad 
18.295,80 

do 
vključno 

27.443,70

Nad 
27.443,70 

do 
vključno 

36.591,60

Nad 
36.591,60 

do 
vključno 

45.739,50

Nad 
45.739,50 

do 
vključno 

54.887,40

Nad 
54.887,40 

do 
vključno 

64.035,30

Nad 
63.035,30

Dosežena osnova  za leto 
2010  
(v EUR)

 
Do vključ-

no 8.536,36

Nad 
8.536,36 do 

vključno 
17.938,56

Nad 
17.938,56 

do 
vključno 

26.907,84

Nad 
26.907,84 

do 
vključno 

35.877,12

Nad 
35.877,12 

do 
vključno 

44.846,40

Nad 
44.846,40 

do 
vključno 

53.815,68

Nad 
53.815,68 

do 
vključno 

62.784,96

Nad 
62.784,96

Bruto zavarovalna 
osnova v EUR

 

znesek 
veljavne 

minimalne 
plače

60 % PP 90 % PP 120 % PP 150 % PP 180 % PP 210 % PP 240 % PP

  763,06 917,42 1.376,14 1.834,85 2.293,56 2.752,27 3.210,98 3.669,70
Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 118,27 142,20 213,30 284,40 355,50 426,60 497,70 568,80

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 67,53 81,19 121,79 162,38 202,98 243,58 284,17 324,77

Skupaj prispevki za PIZ   185,80 223,39 335,09 446,78 558,48 670,18 781,87 893,57

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 48,53 58,35 87,52 116,70 145,87 175,04 204,22 233,39

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 50,06 60,18 90,27 120,37 150,46 180,55 210,64 240,73

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 4,04 4,86 7,29 9,72 12,16 14,59 17,02 19,45

Skupaj prispevki za ZZ   102,63 123,39 185,08 246,79 308,49 370,18 431,88 493,57
Prisp. zavarovanca za starš. 
var. 0,10% 0,76 0,92 1,38 1,83 2,29 2,75 3,21 3,67
Prisp. delodajalca za starš. 
var. 0,10% 0,76 0,92 1,38 1,83 2,29 2,75 3,21 3,67
Prisp. zavarovanca za 
zaposl. 0,14% 1,07 1,28 1,93 2,57 3,21 3,85 4,50 5,14
Prisp. delodajalca za 
zaposl. 0,06% 0,46 0,55 0,83 1,10 1,38 1,65 1,93 2,20

Skupaj drugi prisp.   3,05 3,67 5,52 7,33 9,17 11,00 12,85 14,68

PRISPEVKI SKUPAJ   291,48 350,45 525,69 700,90 876,14 1.051,36 1.226,60 1.401,82
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PONUDBA ČLANOM OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE CELJE ZA 

OGLAŠEVANJE IN VPIS V REGISTER PODJETIJ NA SPLETNEM ČASOPISU WWW.CELJE.INFO 

Celje.info je spletni časopis na območju Celja in širše okolice, kjer so predstavljeni vsi aktualni dogodki, 
novice, šport, kultura, zabava, turizem in seveda tudi gospodarstvo. Še posebej pomemben del 

spletnega časopisa je register podjetij, s katerim omogočimo 
podjetjem iz Celja in širše okolice, da se predstavijo obiskovalcem in 
to na najcenejši, a še vedno zelo učinkovit način. 

Spletni časopis Celje.info je začel z objavljanjem pred natanko enim 
letom, obisk in branost pa se večata iz meseca v mesec. V marcu 2012 smo zabeležili že več kot 12.000 
različnih obiskovalcev, ki si povprečno ogledajo 2 strani in se na strani zadržijo 2 minuti. 

 PONUJAMO VAM: 

- Obisk našega strokovnjaka za marketing, ki vam bo na različnih primerih predstavil najboljše 
možnosti oglaševanje na spletu glede na dejavnost vašega podjetja. 

- 50% popust za enoletni vpis v register podjetij s prikazovanjem vašega  logotipa na 
izpostavljenih mestih spletnega časopisa Celje.info (Redna cena: 336€ / Cena s popustom: 
168€) ali 30% popust za vpis v register podjetij, z nazivom vašega podjetja (Redna cena 120€ / 
Cena s popustom: 84€) 

- 30% popust za vse druge oblike oglaševanja na spletnem časopisu www.Celje.info ali drugih 
naših spletnih medijih, ki jih skupaj obišče več kot 200.000 različnih obiskovalcev mesečno 
(izpostavljen oglas, objava oglasne novice, vpis v koledar dogodkov ali predstavitev vašega 
podjetja s foto in video predstavitvijo, ki jo pripravi naša novinarska ekipa). 

PONUDBA VELJA LE ZA ČLANE OBMOČNE OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE CELJE, KI 
IZPOLNITE SPODNJO NAROČILNICO IN JO NAJKASNEJE DO 30. APRILA 2012 POSREDUJETE NA 
ENEGA IZMED NAŠTETIH NASLOVOV/KONTAKTOV: 

- Faks št.: 03 780 58 85 
- E-poštni naslov: marketing@celje.info 
- Po navadni pošti: Drugi svet, spletne tehnologije d.o.o., PE Železarska c.  2, 3220 Štore 
- Ali pokličete na tel. št.: 031 878 625 (Gregor) 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAROČILNICA ZA AKCIJSKE CENE OGLAŠEVANJA NA www.Celje.info 

NAZIV PODJETJA:______________________________________________________________ 
KONTAKTNA OSEBA:___________________________________________________________ 
Tel. št. in e-poštni naslov:_______________________________________________________ 
Kdaj želite, da vas pokličemo:____________________________________________________ 
PODPIS KONTAKTNE OSEBE:  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


