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MO Z A IK PODJE TN IH DIN E R S C LU B
Mozaik podjetnih Diners Club: kartica je dobila novo podobo in nadgradnjo;
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v sodelovanju z Erste Card svojim članom ponuja
plačilno kartico z odloženim plačilom – Mozaik podjetnih Diners Club.

informacije

Mozaiku podjetnih se je v dobrem letu, pridružilo več kot 70 partnerjev, posebne ugodnosti
zagotavljajo območne obrtno-podjetniške zbornice, z vključitvijo v mrežo popustov jazTEBI pa različne ugodnosti kolegom ponujajo tudi posamezni obrtniki in podjetniki.
KJE LAHKO PRIHRANIM?
• telekomunikacijske storitve
• zavarovalne priemije
• električna energija in plin
• reprodukcijski material
• pisarniška oprema in material
• gospodinjski aparati, avdio-video in računalniški izdelki
• rezervni deli za vozila
• poslovne informacije in izobraževanja
• storitve s področja varnosti
• sejemske storitve
• potovanja in še več…

Vsebina:
Usposabljanje in izpit
iz varstva pri delu
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Volitve v organe zbornice
2014-2018
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Vabilo - predstavite se v
zborniku ob jubileju zbornice 12

ZAKAJ MOZAIK PODJETNIH?
• ker z eno kartico plačujem in dobim
številne ugodnosti
res ugodno
na počitnice
• ker so prihranki lahko nekajkrat večji od članarine
Seznam potovanj in počitnic na: mozaikpodjetnih.si/pocitnice
• ker sem član velike družine podjetnih, ki mi daje varnost
MODRA ŠTEVILKA 080 12 42 za vse informacije v zvezi s kartico!
E-POŠTA: mozaik.podjetnih@ozs.si
W: www.mozaikpodjetnih.si

Izračunaj si svoj prihranek
Kalkulator ugodnosti najdete na:

mozaikpodjetnih.si/kalkulator

Sami preverite koliko lahko privarčujete na leto!

URADNE URE:
Ponedeljek - petek od 8. do 13. ure
Tel.: (03) 425 22 72,
(03) 425 22 73, (03) 425 22 74,
Fax: (03) 425 22 71
E-mail: ooz-celje@ozs.si
MAJ 2014
Internet: http://www.ooz-celje.si
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Individualno svetovanje za
člane na naši zbornici

- brezplačno za člane zbornice s poravnano članarino
- 20 € + DDV za člane zbornice, ki nimajo redno poravnane članarine
- 40 € + DDV za nečlane zbornice.

Že vrsto let se na OOZ Celje izvaja individualno svetovanje članom, ki ga izvajata specialista iz davčnega in pravnega področja..
l
DAVČNO SVETOVANJE izvaja davčna svetovalka Dunja Verbajs, univ.dipl.ekon. Prosimo, da ob telefonski
rezervaciji termina na kratko obrazložite problem
oz. vprašanje ter da na svetovanje prinesete dokumentacijo.
l
PRAVNO SVETOVANJE IN SVETOVANJE S PODROČJA
DELOVNIH RAZMERIJ izvaja odvetnik Marko Meznarič. Termin pravnega svetovanja je ob četrtkih ob 13.
uri.
Prosimo, da se za posamezno vrsto svetovanja predhodno naročite po telefonu. Če se član na dogovorjeni
termin kljub predhodnemu dogovoru svetovanja ne
bo udeležil in o tem vsaj 1 dan pred dogovorjenim terminom obvestil strokovno službo zbornice, mu bomo
zaračunali stroške svetovalca.

Cena storitve vključuje svetovanje in administrativno
pomoč pri pripravi dokumentacije za vložitev predloga
e-izvršbe zoper enega dolžnika. Prosimo, da se za rezervacijo termina predhodno najavite po telefonu 031 315 400
(Martina Rečnik) ter s sabo prinesete vso potrebno dokumentacijo (izdane račune, dobavnice, pogodbe ipd.).

Na osnovi sklepa upravnega odbora OOZ Celje lahko člani zbornice, ki so redni plačniki članarine, v koledarskem
letu brezplačno koristijo skupno 2 uri specialističnega
svetovanja zgoraj navedenih svetovalcev. Ko član izkoristi to ugodnost, nadaljnje storitve specialističnega svetovanja plača sam. Ne pozabite – pri koriščenju storitev
svetovanja se je potrebno identificirati s kartico Mozaik
podjetnih. Pogoj za koriščenje brezplačnega svetovanja
je redna poravnava obveznosti iz naslova članarine obrtno-podjetniški zbornici.

Izterjava denarnih
terjatev – ADMINISTRATIVNA
POMOČ PRI PRIPRAVI
PREDLOGA ZA E-IZVRŠBO
Imate dolžnike? Niste dovolj seznanjeni s postopki izvršbe
in nimate dovolj časa, da bi se sami ukvarjali z administracijo glede elektronskega predloga za e-izvršbo na podlagi
verodostojne listine? Lahko se obrnete na nas za strokovno pomoč. Cene storitve:
Izdajatelj:
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje
Telefon: 03 425 22 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 850 izvodov.
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Obvestilo občine Vojnik
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik (kontaktna oseba Tanja Golec Prevoršek 03 78 00 626, GSM 051 326 730), namerava
prodati:
- nepremičnine s parc.št. 10/1 z ID znakom 1061-10/10 k.o. 1061-Višnja vas (ID 4706654) v izmeri 29903 m2 in
parc.št. 10/3 z ID znakom 1061-10/3-0 k.o. 1061-Višnja vas
(ID 3026664) v izmeri 5057 m2, skupaj 34960 m2. Zemljišče
se prodaja kot celota in ni komunalno opremljeno, po prostorskem planu Občine Vojnik (Ur.l. RS št. 79/2004) je opredeljeno kot stavbno zemljišče, namenjeno za gospodarske
in stanovanjske objekte, delno v poplavnem območju. Na
obeh parcelah je vpisano breme služnosti zaradi uporabe
in vzdrževanja vodovodnega in elektro omrežja ter dostopa do parcele št. 466 k.o. Višnja vas. Izklicna cena zemljišča za celotno kvadraturo 34.960 m2 je 1.000.000,00
EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 22%,
ki ga plača kupec.
- kompleks Konjsko: parc.št. 10/2 v izmeri 2028 m2, 10/4
v izmeri 404 m2, parc.št. 10/5 v izmeri 151 m2, parc.št. 10/1 v
izmeri 13457 m2, parc.št. 11 v izmeri 1864 m2, parc.št. 14/1 v
izmeri 10290 m2, skupaj 28194 m2. Zemljišče se prodaja kot
celota ali posamezno (možna je parcelacija na manjše parcele). Zemljišče ni komunalno opremljeno, v skladu z ZN
Konjsko je možna gradnja stanovanjskih hiš. Izklicna cena
zemljišča znaša 35 EUR/m2 ali za celotno kvadraturo
28194 m2 986.790,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po
predpisani stopnji 22%, ki ga plača kupec.

spletni katalog

izdelkov in storitev
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O višini zavarovalne osnove boste obveščeni od DURS
Zavezanci bodo s strani DURS-a obveščeni o višini zavarovalne osnove. Glede na določila ZPIZ-2 in Pravilnika o določanju
zavarovalne osnove, bo mesečna zavarovalna osnova, ki bo zavezancu določena glede na dobiček 2013, nespremenjena,
in sicer praviloma do naslednjega obdobja določanja zavarovalne osnove, oz. do njegove odločitve o znižanju ali zvišanju
zavarovalne osnove, oz. do morebitne ugotovitve davčnega organa o nepravilni zavarovalni osnovi.

Usposabljanje in izpit iz varstva pri
delu - novo na zbornici
Temeljni namen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) je zagotoviti varno in zdravo delovno okolje v organizacijah.
Bistvena sprememba Zakona je v vidiku zagotavljanja zdravja ljudi, saj je delodajalec dolžan prepoznati in preprečevati psihosocialna tveganja, načrtovati programe promocije
zdravja, preprečevati nezgode pri delu, zdravstvene okvare
in poklicne bolezni. Delodajalec je dolžan glede na bistvene
spremembe predpisov revidirati izjavo o varnosti z oceno
tveganja ter oceniti tveganja delovnih mest v podjetju, izdelati interne akte za alkohol, droge, zdravila in druge psihoaktivne snovi, ki lahko vplivajo na delozmožnost delavca za
delo, izdelati interne akte za prepoznavanje in preprečevanje izpostavljenosti delavcev psihičnemu nasilju, spolnemu
nadlegovanju ter trpinčenju, izdelati pisna navodila za varno
delo ter dodatno usposobiti delavce za varno delo.
Pomembnost zagotavljanje varnega in zdravega dela se z leti
odraža predvsem tudi v ekonomskem vidiku, saj je delodajalec v primeru neizpolnjevanja zakonskih zahtev iz predpisov
in nastanku nezgode pri delu, katere povzročitelj ni delavec
sam, odgovoren za povrnitev vseh stroškov zdravljenja, rehabilitacije, bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni itd. v okviru
regresnega zahtevka Zavoda RS za zdravstveno zavarovanje
ali v primeru trajne invalidnosti ali smrti povrnitev stroškov
regresnega zahtevka Zavoda za invalidsko in pokojninsko
zavarovanje. Primeri iz prakse že potrjujejo bojazni delodajalcev, da lahko ti stroški, ki bremenijo delodajalca v primeru
nezgode pri delu, že celo ogrozijo poslovanje mikro in majhnega podjetja. Delodajalci se morajo tudi zavedati, da s sklenitvijo zavarovalne police niso zavarovani za plačilo regresnih
zahtevkom Zavodov temveč zavarovalna polica vključuje le
odškodninske zahtevke poškodovancev. Tako so tveganja za

nastanek stroškov, ki lahko bremenijo delodajalca, še toliko
večja in je pomembnost vlaganja v varnost in zdravo delovno
okolje bistvenega pomena za poslovanje družb. Hkrati je potrebno omeniti, da so v primeru ugotovitev pomanjkljivosti
(t.i. kršitev) s strani inšpekcijskega organa po Zakonu določene globe od 2.000 do 40.000 EUR za prekršek delodajalca in
z 500 do 4.000 EUR odgovorne osebe delodajalca. Globa za
prekrške samozaposlenih oseb pa znaša 500 do 10.000 EUR.
Ustrezna usposobljenost, osveščanje in ozaveščanje delodajalca in odgovornih oseb delodajalca je ključno za učinkovito poslovanje in vodenje družbe, vključno za izpolnjevanje
zahtev varnosti in zdravja pri delu in zmanjševanje tveganj
za izplačilo regresnih zahtevkov. Delodajalec je dolžan na
podlagi 38. člena Zakona usposabljati delavce in preverjati
usposobljenost za varno delo na delovnem mestu v roku, ki
ne sme biti daljši od dveh let za delovna mesta iz katerih na
podlagi ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nezgode
in poklicne bolezni oz. so pogostejše.
Podjetje KOVA d.o.o. ima v RS že več kot 20 letne izkušnje na
področju opravljanja strokovnih nalog varnosti in zdravja pri
delu in pridobljena vsa dovoljenja pristojnih ministrstev (več
na spletni strani www.kova.si).
S kartico Mozaik podjetnih lahko koristniki storitev podjetja KOVA d.o.o. koristijo tudi dodatni popust v višini 10 %.
V sodelovanju s podjetjem KOVA d.o.o. Celje, partnerjem
kartice Mozaik podjetnih, bomo v prihodnje približno 2- 3
krat letno na zbornici organizirali teoretično usposabljanje in preverjanje znanja iz varstva pri delu.
Več informacij o terminih, pogojih udeležbe ter prijavnico najdete
na strani 9 . Vabimo vas, da nam pravočasno posredujete prijavnico, kjer obvezno označite dejavnost, ki jo opravljate.

Aprilska seja Skupščine OOZ Celje
V sredo, 16.4.2014, je potekala 8. redna seja Skupščine OOZ Celje, kjer so
poslanci med drugim obravnavali in
sprejeli zaključni račun za leto 2013,

Predsednik Miran Gracer (foto: T. Štinek)

predlog programa dela in finančnega
načrta za 2014 ter sprejeli Sklep o razpisu volitev OOZ Celje za mandatno
obdobje 2014-2018. Načrti za leto
2014 so veliki, saj se poleg osnovne
dejavnosti zbornice, torej zastopanja
interesov članstva in podpore članom v obliki svetovanj, informiranj,
izobraževanj, usposabljanj in izvajanj
postopkov, pod okriljem zbornice izvaja še veliko projektov na lokalnem,
regionalnem, državnem in nivoju EU.

nih skupaj s strokovno službo, se trudimo za čim bolj uspešno in učinkovito delovanje zbornice v prelomnem
obdobju, ki se je začelo s prostovoljnim članstvom. Naša zbornica je leto
2013 zaključila z dobrim rezultatom
in glede na nastalo situacijo si lahko
samo želimo, da bi še kdaj v prihodnosti dosegli kaj podobnega. Leto
smo smelo pričeli, nazaj načrtujemo
povabiti stare in pridobiti nove člane
oziroma članice v pričakovanju 45.
obletnice delovanja naše zbornice, ki
Miran Gracer, predsednik OOZ Celje: jo bomo slavnostno praznovali v juni»Vodstvo in člani, ki delujemo v orga- ju letošnjega leta.«
MAJ 2014
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Na podlagi 16. in 17. člena statuta Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje, sprejetega na 7. redni
seji Skupščine OOZ Celje dne 21.1.2014 ter predloga
Organizacijsko-kadrovske komisije Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje je skupščina Območne
obrtno-podjetniške zbornice Celje na svoji 8. redni seji
dne 16.4.2014 sprejela
S K L E P
o razpisu volitev v organe
Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje
za mandatno obdobje 2014 - 2018
I.
S tem sklepom se razpisujejo volitve v organe Območne
obrtno-podjetniške zbornice Celje (v nadaljevanju OOZ
Celje) za mandatno obdobje 2014 - 2018.
POSLANCI SKUPŠČINE OOZ CELJE
II.
Poslance v Skupščino OOZ Celje volijo oz. imenujejo
sekcije iz vrst svojih članov. Pri imenovanju poslancev
morajo upoštevati določila 1. in 2. odstavka 14. člena
Statuta OOZ Celje.
III.
Sekcije za Skupščino OOZ Celje izvolijo naslednje število
poslancev:
• sekcije z najmanj 15 člani izvolijo enega poslanca
• manjše sekcije do 15 članov se panožno združijo
• večje sekcije imajo na 25 članov po enega poslanca,
vendar ena sekcija največ tri poslance.
IV.
Imena poslancev za Skupščino OOZ Celje, določena v
skladu z II. in III. točko tega sklepa, je potrebno posredovati Organizacijsko-kadrovski komisiji OOZ Celje do
vključno 30.9.2014. Sklepu sekcije je potrebno priložiti
pisno soglasje poslanca.
KANDIDATI ZA IZVOLITEV V ORGANE OOZ CELJE
V.
S tem sklepom se razpisujejo tudi volitve v organe OOZ
Celje, in sicer za:
• predsednika OOZ Celje
• člane nadzornega odbora OOZ Celje.
Predloge kandidatov je potrebno posredovati Orga-

nizacijsko-kadrovski komisiji OOZ Celje do vključno
30.9.2014. Priložiti je potrebno pisno soglasje kandidatov.
VI.
Na podlagi predlogov Organizacijsko-kadrovska komisija pripravi kandidatne liste za člane organov OOZ Celje
ter jih predloži upravnemu odboru OOZ Celje najkasneje do 30.10.2014.
Pri pripravi kandidatnih list za člane organov OOZ Celje
Organizacijsko-kadrovska komisija presoja ustreznost
kandidatov glede na določila Statuta OOZ Celje, sprejete kriterije in pogoje, ki jih mora kandidat izpolnjevati.
Organizacijsko-kadrovska komisija kandidatne liste
predloži Upravnemu odboru OOZ Celje, le-ta pa novoustanovljeni Skupščini OOZ Celje.
VII.
Novoustanovljena Skupščina OOZ Celje se mora sestati
na svoji prvi seji najkasneje do konca decembra 2014,
kjer v skladu s tem sklepom in Statutom OOZ Celje opravi izvolitev predsednika OOZ Celje ter 5 (pet) članov Nadzornega odbora OOZ Celje.
Skupščina OOZ Celje na predlog predsednika OOZ Celje, ki je kot predsednik Upravnega odbora OOZ Celje
mandatar za sestavo le-tega, imenuje člane Upravnega
odbora OOZ Celje.
VIII.
Upravni odbor in Organizacijsko-kadrovska komisija
OOZ Celje skrbita za pravilen potek in časovno usklajenost volitev po tem sklepu in dajeta navodila in pojasnila v zvezi z izvedbo le-teh.
IX.
Mandat sedanjih funkcionarjev in članov organov OOZ
Celje preneha z izvolitvijo novih funkcionarjev in članov
organov OOZ Celje.
X.
Ta sklep se objavi v glasilu Informacije.
Št.: 2140414-MR
Datum: 16.4.2013

Predsednik
Miran Gracer,l.r.

14. člen Statuta OOZ Celje:
(1) Zbornico upravljajo člani v organih zbornice ter vsi člani v drugih oblikah delovanja in odločanja, v katere so
člani lahko izvoljeni oz. imenovani pod pogoji in na način, določen v tem Statutu in drugih aktih zbornice.
(2) Člani zbornice opravljajo svoje funkcije v organih in drugih oblikah delovanja in odločanja zbornice neprofesionalno ter so lahko izvoljeni oz. imenovani le pod pogojem, da iz naslova članarine in drugih finančnih obveznosti
na dan oddaje kandidature in izvolitve oziroma imenovanja nimajo dospelih, zapadlih, neplačanih obveznosti do
zbornice. V kolikor ima član do zbornice iz naslova članarine in drugih finančnih obveznosti dospele, zapadle, neplačane obveznosti kadarkoli v času opravljanja funkcije, je to lahko razlog za odpoklic oz. razrešitev.
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OOZ Celje v gosteh v Klubu podjetnikov Zlatorog
Po sprejetju Strategije razvoja gospodarstva MOC na Mestnem svetu MOC v marcu 2014, ki sta jo v partnerskem
razmerju skupaj pripravili Mestna občina Celje in OOZ
Celje, sta se vodstvi občine in zbornice dogovorili za sodelovanje pri pripravi akcijskih načrtov za izvajanje sprejetega dokumenta. Akcijske načrte pripravljajo strokovne
službe občine ob sodelovanju OOZ Celje; v njih bo navedeno vse potrebno za operativno izvedbo sprejete Strategije: ukrepi, aktivnosti, nosilci, ciljne skupine uporabnikov, postavke v proračunu, vrednost, terminski načrt in
kazalniki. Medtem, ko je kar nekaj posameznikov iz Kluba
podjetnikov Zlatorog iz vrst članov skupin za pripravo
dokumenta in so prispevali s svojih področij dela znanja,
stališča in pobude, so v Klubu prepoznali potrebo, da se
opredelijo do tako pomembnega dokumenta na področju razvoja gospodarstva. V ta namen so na svoje srečanje
dne 17.4.2014 na predstavitev dokumenta povabili vodjo projekta in podpredsednika OOZ Celje g. Petra Piška,
mag. Tatjano Štinek, operativno vodjo projekta in samostojno svetovalko OOZ Celje in g. Janka Trobiša, člana
operativne skupine in vodja sektorja gospodarstva MOC.
Po uvodnih predstavitvah je sledila zanimiva razprava,
ki jo je moderiral g. Zvone Dragan, tudi član Odbora za
gospodarstvo MS MOC, ki je sam v veliki meri aktivno
sodeloval pri sami pripravi in v postopku sprejemanja
dokumenta. Udeleženci so postavili kar nekaj konkretnih
vprašanj na temo samega izvajanja Strategije in vprašanj,

Z leve: J. Trobiš, P. Pišek, Z. Dragan, mag. T. Štinek

ki se nanašajo na pozicijo MOC v primerjavi z drugimi
primerljivimi mesti v Sloveniji in EU. Tako gosti kot udeleženci dogodka pa so si bili enotni v tem, da vse, kar se
zgodi v MOC, sega daleč preko meja občine v regijo, državo in ne nazadnje tudi preko državnih meja k sosedom.
Člani kluba so ugotovili, da je bilo opravljeno veliko dela,
vključenih veliko ljudi iz gospodarstva in področij, ki vplivajo na razvoj gospodarstva. Klub podpira, da je končno
prišlo do sprejetja takšnega strateškega dokumenta in
ima namero, da se tudi aktivno vključuje v fazah priprav
na letne akcijske načrte.

Podjetnice in obrtnice na srečanju v Mariboru
Novonastala sekcija podjetnic in obrtnic OOZ Celje se
je odzvala povabilu Regijskega sveta poslovnih žensk in
podjetnic pri ŠGZ za sodelovanje. Predstavnice sekcije
so se v četrtek,10.4.2014, udeležile predavanja v Mariboru na temo mediacije. Srečanje so zaključile z medsebojnim spoznavanjem in prijetnim klepetom po zaključku
formalnega dela dogodka ter se dogovorile za nadaljnje
sodelovanje med Celjem in Mariborom. Podpredsednica sekcije Katarina Hohnjec, Hoby les d.o.o.: »Takšna
srečanja so dobrodošla oblika medsebojnega sodelovanja, saj pridobimo nove izkušnje, poglede in stališča
iz različnih zornih kotov, nova znanja in predvsem nova
poznanstva ter potencialne poslovne partnerje.«

Predstavnice sekcije podjetnic in obrtnic na ŠGZ v Mariboru
(foto: O. Valand)

Projekti v teku v letu 2014
Projekt: Izbira poklica – izziv za prihodnost

V aprilu je OOZ Celje na več kot polovici od 24 načrtovanih dogodkov v sedmem letu izvajanja projekta v 13
osnovnih šolah na področju Mestne občine Celje ter občin Vojnik, Štore in Dobrna.
Svetovalna delavka Damjana Jazbinšek, 2. OŠ Celje:
»Veseli smo, da smo del projekta, ki ga podpora Mestna

občina Celje in v katerem učenci pridobijo pomembne informacije za odločitev, kako nadaljevati svojo pot
po osnovni šoli. Vsebina projekta se nam zdi pomembna tudi za starše, zato smo se odločili, da jih povabimo
skupaj z njihovimi otroci k udeležbi na dogodek s predstavitvijo kariernih poti podjetnikov v organizaciji OOZ
Celje.«
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Projekt: Informiranje in svetovanje v poklicnem izobraževanju

V mesecu aprilu smo v zadnji tretjini izvajanja projekta na
področju celotne Slovenije.
Svetovalna služba OŠ Vipava, Alenka Čehovin: »Izvedba
dogodka je bila privlačna in poučna za naše osnovnošolce, kar so potrdili naši udeleženi učenci in učitelji. Še
enkrat hvala, da ste se odločili za našo šolo in se priporočamo tudi v bodoče.»

Projekt: SPIRIT

OOZ Celje je sodelovala na novinarski konferenci partnerjev s predstavitvijo svojih aktivnosti v projektu ter izvedla
anketo med mikro in malimi podjetji o tem, katere kompetence poleg strokovnih znanj pričakujejo delodajalci
od svojih zaposlenih s 4. ali 5. stopnjo strokovne poklicne
izobrazbe.
Ignac Trobiš, Grafotehna - TT d.o.o.: »S sodelovanjem v
projektu preko anketiranja sem izvedel še marsikaj zanimivega s področja izobraževanja, štipendiranja in inovativnosti v mikro in malih podjetjih. Prav je, da imamo

Ignac Trobiš (foto: T. Štinek)

tudi delodajalci priložnost podati svoja mnenja o tem, da
bi v izobraževalnem obdobju morali dijaki pridobiti več
praktičnega znanja, glede na delovna mesta,ki so na razpolago v regiji.«

Zelena delovna mesta
žnosti za nastanek zelenih delovnih mest prepoznali v
turizmu, s katerim so povezane vse druge dejavnosti
od tradicionalnih obrtnih znanj, lesne predelave z dodano vrednostjo, energetska prenova stavb, ekološko
kmetijstvo s samooskrbo ob velikem potencialu majhnih predelovalcev, omenili so še predelavo odpadkov
ter obnovljive vire energije. Ob zaključku so udeleženci prejeli gradivo z navedenimi mehanizmi financiranja, ki spodbujajo k zeleni rasti. Glede na to, da so med
27 ukrepi, ki podpirajo uresničevanje strateških ciljev
Strategije razvoja gospodarstva Mestne občine Celje
2014-2020, tudi Zelena delovna mesta, je bilo zanimivo izvedeti, da izvajanje tovrstnih ukrepov podpirajo
mehanizmi financiranja tako na evropski kot nacionalni ravni.
Mojca Skale, mag. Tatjana Štinek in dr. Renata Karba

Sredi aprila je v Narodnem domu v Celju potekal seminar z naslovom Podjetja in lokalne skupnosti za soustvarjanje zelenih delovnih mest v savinjski regiji, ki
so sega udeležili predstavniki občin, razvojnih agencij,
podjetij, OOZ Celje in drugih institucij ter zavodov. V
ustvarjalnem okolju so udeleženci pod vodstvom Gaje
Brecelj in dr. Renate Karba iz Umanotere, Slovenske
fundacije za trajnostni razvoj, odkrivali nove razvojne
priložnosti v regiji, spoznali obstoječe podporno okolje in uspešne prakse za razvoj zelenih delovnih mest.
Udeleženci so v kratkih razpravah po skupinah v delavnicah diskutirali in se opredelili do virov (naravnih,
človeških in drugih), priložnosti in možnosti ustvarjanja zelenih delovnih mest. Udeleženci so največ prilo-
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Janez Jazbec, direktor RASR: »Zelena delovna mesta
ne moremo obravnavati ločeno od obstoječih, ampak
je potrebno vsebine zelenih delovnih mest integrirati
v obstoječa.«
Mojca Skale, direktorica občinske uprave občine Vojnik: »Osveščanje in mreženje občanov ter podjetij bo
pomemben prispevek Občine Vojnik za soustvarjanje
zelenih delovnih mest v Savinjski regiji. Socialno podjetništvo Centra ponovne uporabe v Vojniku bomo dopolnili z medgeneracijskim centrom ali kooperativo, ki
bo omogočala tudi prodajo lokalno pridelane hrane.
Z ustreznim prostorskim načrtovanjem in sofinanciranjem novih delovnih mest spodbujamo trajnostni turizem in z njim povezana zelena delovna mesta v skladu
s sprejeto dolgoročno razvojno strategijo.«
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Sekcija kleparjev in krovcev
14. državno prvenstvo mladih kleparjev-krovcev na Spomladanskem sejmu v Gornji Radgoni
Tudi letos je Sekcija kleparjev in krovcev pri OZS organizirala državno prvenstvo. Prijavilo se je šest ekip, od tega dve
izven konkurence. Po več letih se je zgodilo, da OOZ Celje ni imela svoje tekmovalne ekipe, ker so kandidati za tekmovalce presegali starostno mejo, ki je določena za sodelovanje v tekmovanju. Iz Celja je v konkurenci nastopila le ekipa
Šolskega centra Celje (dijaka 3. letnika) in osvojila 4. mesto. Posebno častno priznanje je podjetje Prefa(A) podelilo
našemu članu Francija Beleharja in njegovemu sinu Niku Beleharju (Zaključna dela v gradbeništvu Franci Belehar,
s.p.), ki sta sodelovala v demo ekipi Prefa Slovenija ter prikazala vrhunsko kleparsko-krovsko znanje in s tem navdušila
obiskovalce ter poznavalce kleparske-krovske stroke.

Nik Belhar (foto: F. Stropnik)

Franci Belhar (foto: F. Stropnik)

Franci Belhar (foto: F. Stropnik)

Sekcija za gostinstvo in turizem
V ur.l. RS 21/2014 dne 28.3.2014 je bil objavljen Pravilnik
o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za
opravljanje gostinske dejavnosti, ki velja od 12.4.2014 (v
nadaljevanju pravilnik). Za uskladitev minimalnih tehničnih pogojev in pogojev glede storitev z določbami
pravilnika imajo vsi, ki opravljajo gostinsko dejavnost
šestmesečni rok, saj pravilnik ne prinaša nobenih novih
zahtev, ki bi terjale gradbene posege. Zaradi velikega števila sicer manjših sprememb in dopolnitev je ministrstvo
pripravilo predlog novega pravilnika, ki pa ohranja strukturo veljavnega. Sekcija je v lanskem letu sodelovala pri
pripravi pripomb in dopolnitev, velika večina pripomb je
bila upoštevana.
Pri pripravi predloga novega pravilnika si je ministrstvo
prizadevalo za črtanje čim večjega števila tistih pogojev
za opravljanje gostinske dejavnosti, ki po nepotrebnem
obremenjujejo izvajalce dejavnosti, z vidika varstva potrošnika pa niso nujni za doseganje pričakovane minimalne ravni storitev. Poleg tega je pravilnik nadgrajen z
vrsto novosti, ki jih terjajo razvoj in strokovna spoznanja
na področju dejavnosti. Naj vas opozorimo predvsem na
naslednje pomembnejše novosti:
• Pri prehrambenem obratu gostilna je črtano določilo,
da gostilna nudi gostom jedi ves čas obratovanja.
• Pri kavarni je črtano določilo, da se pijače strežejo na
kavarniški način (na tasi).
• Pomembna novost je, da za slaščičarno ni več omejitev glede točenja alkoholnih pijač. Tako lahko tudi slaščičarna nudi vse vrste pijač in napitkov.

• Pomembna novost za vse je, da v kolikor površin, namenjenih dostavi blaga in odvozu odpadkov pri novogradnjah ni mogoče fizično in vidno ločiti od zunanjih
površin, namenjenih gostom in od drugih zunanjih javnih površin, se dostavo blaga in odvoz odpadkov lahko
opravlja izven obratovalnega časa, oziroma se za to
uporablja časovni zamik. Ta novost je še posebej pomembna za gostinske obrate v mestnih jedrih.
• Na novo sta določeni dve novi vrsti hotelov in sicer nizkocenovni hoteli in mini hoteli, kar bo tovrstnim obratom olajšalo trženje.
• Skladno s splošno stopnjo tehnološkega razvoja je na
novo določena obveznost nastanitvenega obrata, da
gostom zagotovi dostopnost do interneta, kar je potrebno uskladiti v 6 mesecih.
• Črtani so pogoji za kuhinje, za premične objekte in člen
o prostorih za skladiščenje živil, saj te vsebine ureja že
Uredba 852/2004/ES o higieni živil.
• Na novo so določeni apartmajsko naselje, studio in
apartma, s čimer so odpravljene nejasnosti glede značilnosti teh obratov.
• Pogoji za prenočišča so zelo omiljeni, kar omogoča, da
se v to skupino lahko razvrščajo tudi drugi nastanitveni
obrati, ki jih prinašajo sodobni trendi na področju gostinstva in ki jih zdaj ni mogoče uvrstiti v nobeno skupino obratov. V tem okviru so na novo urejeni pogoji za
mladinska prenočišča (hostel, youth hostel), katerih
število se je v zadnjem času zelo povečalo.		
			
Vir: Vlasta Markoja, OZS
MAJ 2014
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Rak dojke - problem sodobnega življenja
V sodelovanju z Društvom za boj proti raku regije Celje za podjetnice, žene, partnerke, hčere podjetnikov in
ostale zainteresirane organiziramo predavanje in delavnico
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.
Vabimo vas, da se predavanja udeležite v čim večjem številu. Zaradi lažje organizacije dogodka vas prosimo, da se prijavite s prijavnico, objavljeno spodaj.

VABIMO VAS K UDELEŽBI
1. RAK DOJKE – PROBLEM SODOBNEGA ŽIVLJENJA
v ponedeljek, 19.5.2014, ob 13. uri
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
•
evalvacija in zaključek
Udeležba na dogodku, ki bo trajal približno 2 uri, je za vse udeležence brezplačna.

2. KAKO NAJ POSTOPAJO UPOKOJENCI - S. P. DO IZTEKA LETA 2014,
DA NE BODO IZGUBILI POLOVICO ŽE PRISLUŽENE POKOJNINE?
v torek, 3.6.2014 ob 10. uri
Seminar bo izvedla samostojna davčna svetovalka z licenco DIZI Dunja Verbajs,dipl.ekon.(UNI).
Državni zbor je dne 19.12.2013 sprejel Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, s katerim je bila uporaba 406. člena ZPIZ-2 le odložena za eno leto, in sicer do
31.12.2014. To pomeni, da imajo »upokojenci – s.p.« še čas do 31.12.2014, da uskladijo lastnost zavarovanca in ne le
do 31.12.2013, kot to izhaja iz določbe 406. člena ZPIZ -2. Na seminarju se bomo temeljito posvetili problematiki, ki
jo je povzročila sprememba ZPIZ – 2 v začetku leta 2013. Podrobno bodo pojasnjene nekatere rešitve iz prakse in
vse davčne pasti, ki se lahko pojavijo v teh primerih, in sicer:
•
možnost preoblikovanja podjetja s. p. v novo družbo (pravni in davčni položaj upokojenca – s.p. )
•
možnost prenosa podjetja na prevzemno družbo (pravni in davčni položaj upokojenca -s. p.)
•
pravila glede lastništva in funkcij direktorja in prokurista oz. kaj to pomeni
•
izplačila dohodkov po pogodbi o poslovodenju in o prokuri ter davčne posledice (vpliv na pokojnino)
•
občasno delo upokojencev po ZUTD kot oblika izplačila oz. delo po podjemni pogodbi ter vpliv na pokojnino
•
aktualne spremembe davčne zakonodaje
Stroški udeležbe na posameznika znašajo 36,60 EUR z DDV za člane OOZ Celje, imetnike kartice MOZAIK PODJETNIH, ki imajo poravnano članarino. Za ostale udeležence znaša cena seminarja 109,80 EUR z DDV.
Znesek do termina seminarja nakažite na TRR številka: 0600 0002 6031 219. Seminar bo organiziran za minimalno 30 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

8

MAJ 2014

INFORMACIJE OOZ CELJE

3. VARSTVO PRI DELU – USPOSABLJANJE IN IZPIT
v četrtek, 5.6.2014, ob 17. uri
Predavateljica mag. Sandra Senčič, vsebina strokovnega predavanja:
•
novosti Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS št. 43/2011)
•
organizacija varnosti in zdravja pri delu, naloge in odgovornosti zaposlenih na področju zagotavljanja
varnosti in zdravja pri delu
•
civilno pravna odgovornost in kazenska odgovornost odgovornih oseb delodajalca
•
nevarnosti, tveganja in varnosti ukrepi za zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja
•
obravnava nezgod pri delu, odškodninski in regresni zahtevki.
Predvideno trajanje: 3 ure. Po izvedenem teoretičnem usposabljanju bodo udeleženci opravili teoretični preizkus
znanja (testi). Praktično usposabljanje se bo izvajalo na delovnih mestih.
Pogoji udeležbe:
Cena za usposabljanje in opravljen izpit 13 € + DDV na udeleženca – velja za člane OOZ Celje z redno
poravnano članarino ter pri njih zaposlene delavce
Cena za usposabljanje in opravljen izpit 22 € + DDV na udeleženca – velja za člane OOZ Celje z neporavnano članarino ter pri njih zaposlene delavce ter za vse druge udeležence, ki niso člani OOZ Celje
pri prijavi obvezno navedite številko kartice Mozaik podjetnih oz. jo prinesite zraven na seminar.
Razliko do polne cene za člane s poravnano članarino krije OOZ Celje.

"

PRIJAVNICA
(prijavnico pošljite vsaj 4 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!), DAVČNA ŠT.:
TELEFON OZ. GSM:			

E-POŠTA:

ŠTEVILKA KARTICE MOZAIK PODJETNIH:
1. RAK DOJKE – PROBLEM SODOBNEGA ŽIVLJENJA
KDAJ: £ 19.5.2014 ob 13. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:
2. KAKO NAJ POSTOPAJO UPOKOJENCI - S. P. DO IZTEKA LETA 2014, DA NE BODO IZGUBILI POLOVICO ŽE
PRISLUŽENE POKOJNINE?
KDAJ: £ 3.6.2014 ob 10. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:
3. VARSTVO PRI DELU
KDAJ: £ 5.6.2014 ob 10. uri
DEJAVNOST PODJETJA:
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:
4. VARSTVO PRI DELU – INFORMATIVNE PRIJAVE
KDAJ: V MESECU OKTOBRU 2014 (TOČEN TERMIN BOMO SPOROČILI V GLASILU SEPTEMBRA)
DEJAVNOST PODJETJA:
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA:

"
MAJ 2014
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - april 2014

(vključeni v zavarovanje po 1.1.2014
ter če jim je že bila določena zavarovalna osnova na podlagi dobička 2013)

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

Do vključno
9.403,92**
MP **

Prehodni davčni
podračun

Referenca

3,5 PP***

783,66

5.331,13

913,91

Prisp. zavarovanca za PIZ

15,50%

121,47

826,33

Prisp. delodajalca za PIZ

8,85%

69,35

471,81

190,82

1.298,14

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

58,12

339,06

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

59,95

349,72

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

4,84

28,25

Skupaj prispevki za PIZ

SI56 011008882000003

SI19 DŠ-44008

122,91

717,03

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

0,78

5,33

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

0,78

5,33

1,56

10,66

Skupaj prispevki za ZZ

SI56 011008883000073

Skupaj prispevki za starš. var.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-45004

SI19 DŠ-43001

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

1,10

7,46

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

0,47

3,20

1,57

10,66

Skupaj drugi prisp.

3,13

21,32

PRISPEVKI SKUPAJ

316,86

2.036,49

Skupaj prispevki za zaposl.

SI56 011008881000030

SI19 DŠ-42005

DŠ pomeni davčna številka zavezanca							
*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2013 (PP), v EUR							
**Minimalna letna plača za leto 2013 in mesečni znesek minimalne plače za leto 2013							
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s 5. odstavkom 145. člena ZPIZ-2)			
****Dobiček za določitev zavarovalne osnove za leto 2014 se določi v višini doseženega dobička zavarovanca za leto 2013, brez upoštevanja prispevkov ter znižanj in povečanj davčne osnove,
preračunan na mesec in znižan za 30 %.							
**** Zavezanec, ki je vstopil v zavarovanje po 1.1.2014, prispevke plača najmanj od minimalne plače za 2013, preračunane na mesec (razen, če je bil v obdobju 6 mesecev pred vstopom v zavarovanje zavarovan po enaki zavarovalni podlagi (kot samozaposlena oseba) - v tem primeru plača prispevke od zavarovalne osnove, od katere je prispevke plačeval pred izstopom iz zavarovanja).
Zavezanec plača prispevke do 15. 5. 2014; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.

Izkoristite ugodno ponudbo kart za kopanje v Termah Olimia
Spoštovani člani!
									
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

Cena/kom

Veljavnost

Celodnevne vstopnice za bazene za odrasle

10,50 €

Vstopnice veljajo vse dni v letu.

Celodnevne vstopnice bazen + savna

17,50 €

Vstopnice veljajo vse dni v letu.
Pri doplačilu 5,5 € med tednom in 10 € med vikendi,
prazniki in počitnicami je omogočen vstop v wellness center Orhidelia.

Celodnevne vstopnice za otroke (5. do 14. let)

4,30 €

Vstopnice veljajo med tednom, vsak delovnik od
ponedeljka do petka.
Za koriščenje med vikendi, prazniki in počitnicami
(vse šolske počitnice, razen poletnih) se doplača 4 €.

Vabimo vas, da izkoristite ugodno ponudbo in za naročilo kart čim prej pokličete na zbornico!
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Obvestila za izplačilo plač delavcem,
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih
za mesec APRIL 2014
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna mesečna
bruto plača v RS za mesec FEBRUAR 2014 1.520,88 €. Najnižja
bruto pokojninska osnova od aprila 2014 dalje je 841,98 € (Ur.l. RS
12/11, 24/14). Povprečna stopnja davkov in prispevkov v letu 2013 je
34,54 % (Ur.l. RS 24/2014). Količnik za preračun neto osnove v bruto
osnovo znaša 1,52765.

Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz delovnega razmerja letu 2014 (Ur.l. RS št. 108/2013):

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 2014:

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

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec april 2014 upoštevajte 21 delovnih dni in 1 praznik - skupaj 176 ur.

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 1.4.2014
dalje v višini 31,85 € (Ur.l.RS 25/13, 20/14), 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 8,09 €
• prispevek po 55.a členu ZZVZZ-M (6,36 % od 0,25 % PP) v znesku 24,27 €
Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 32,36 € 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/.

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

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 €

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
Minimalna in zajamčena plača
Zajamčena plača znaša od 1. avgusta 2006 dalje 237,73 €. Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1.1.2014
dalje znaša 789,15 € (Ul.RS 7/2014).

Prehrana med delom (2.člen uredbe)
Prisotnost na delu deset ur ali več
Prevoz na delo in z dela (3. člen uredbe)
Dnevnice (4.člen uredbe):
- nad 6 do 8 ur
- nad 8 do 12 ur
- nad 12 do 24 ur
Prevoz na službeno potovanje (5. člen
uredbe)
Terenski dodatek (7. člen uredbe)
Odpravnina ob upokojitvi (10. člen
uredbe)

Znesek povračil
stroškov od
1.8.2008 dalje

Znesek povračil
stroškov
do 31.7.2008

5,54 €
0,69 €
0,15 €

6,12 €
0,76 €

5,26 €
7,51 €
15,02 €

7,45 €
10,68 €
21,39 €

0,29 €

0,37 €

3,13 €

4,49 €

3.443 €

4.063 €

0,18 €

Zneski regresa za prehrano med delom

na dan

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (Ur.l. RS
92/2013), uporablja se od 1.1. 2014

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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INFORMACIJE OOZ CELJE

PONUDBA ZA OBJAVO OGLASOV V KATALOGU

OB 45. LETNICI OOZ CELJE
(Ponudba velja za člane OOZ Celje)
Na OOZ Celje bomo ob 45. letnici delovanja izdali poslovni katalog obrti in podjetništva, ki bo izšel v juniju 2014 v nakladi 1.100 izvodov. V uvodu kataloga bo prostor namenjen predstavitvi zbornice in občin,
predstavljeno bo delo in projekti v zadnjih petih letih. V nadaljevanju kataloga bo prostor za oglaševanje,
kjer se lahko predstavite s svojim oglasom.
Katalog bo posredovan vsem članom OOZ Celje, občinam na področju, ki ga pokriva zbornica, drugim
OOZ, na razpolago pa bo tudi na sedežu zbornice. Vabimo vas, da v katalogu sodelujete z oglasom.
Dimenzije oglasov v katalogu ob 45. letnici OOZ Celje:
1/1 160 x 216 mm (celostranski, pokončen)
1/2

160 x 106 mm (polovica strani, ležeč)

1/4

78 x 106 mm (četrt strani, pokončen)

1/8

78 x 51 mm (osmina strani, ležeč)

Oglas za predstavitev podjetja v biltenu nam dostavite najkasneje do petka, 16. maja 2014.
Oglas naj bo v pdf formatu, pošljite ga na e-mail: martina.recnik@ozs.si.

"

NAROČILNICA
PODJETJE/S.P.:
SEDEŽ:
KONTAKTNA OSEBA:
ZAVEZANEC ZA DDV: DA NE (obkroži!), DAVČNA ŠT.:
TELEFON:

FAX:		

GSM:

E-POŠTA:

Naročamo reklamni oglas v velikosti:
50,00 €
p 1/8 strani color
p 1/4 strani color
80,00 €
p 1/2 strani color 150,00 €
p 1/1 stran color 300,00 €
V cenah ni zajet DDV.
Prosimo vas, da na naročilnici označite izbrano velikost reklamnega oglasa! Izpolnjeno naročilnico vrnite najkasneje do petka, 16. maja 2014. Oglas naj bo v pdf formatu, pošljite ga na e-mail:
martina.recnik@ozs.si.
Kraj in datum:

"
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Podpis in žig:

