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Individualno svetovanje za
člane na naši zbornici
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.
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 Obrtnik.
Pogoj za koriščenje brezplačnega svetovanja je redna poravnava obveznosti iz naslova članarine obrtno-podjetniški zbornici.

Izterjava denarnih terjatev – vlaganje predlogov
e-izvršb na zbornici
Imate neplačane zapadle terjatve? Niste dovolj seznanjeni 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
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.
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verodostojne listine. Cene za vložitev predloga e-izvršbe
so naslednje:
- brezplačno za člane zbornice s poravnano članarino
- 20 € + DDV za člane zbornice, ki nimajo redno poravnane članarine
- 40 € + DDV za nečlane zbornice.
Cena storitve E-izvršbe vključuje administrativno pripravo 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 prinesete vso potrebno dokumentacijo (izdane račune, dobavnice, pogodbe ipd.).
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Olajšava za EURO V tudi za leto 2011
Vlada RS je objavila predlog Sprememb in dopolnitev Zakona o dohodnini, na podlagi katerega naj bi se podaljšala možnost uveljavljanja olajšav za vlaganja v določena
motorna vozila, ki na podlagi trenutno veljavne zakonodaje ne bi bila možna. Zaradi počasnejšega razvoja ekoloških tovornih motornih vozil od tistega, ki ga je predvidel
zakonodajalec v sedaj veljavnem Zakonu o dohodnini –
Zdoh-2, nekaterih vrst motornih vozil še ni na trgu, zato
ta trenutek praktično nikjer ni mogoče kupiti tovornega
motornega vozila z motorjem, ki bi ustrezal najmanj emisijskim zahtevam EURO VI, podoben problem z razvojem
teh tehnologij pa naj bi bil tudi v letih 2012 in 2013. Trenutno je možno kupiti le tovorna motorna vozila standarda
EURO V in EURO EEV, ki je izboljšan standard v primerjavi
z EURO V.
To preprosto povedano pomeni, da bi zasebniki na podlagi veljavnega 66.a člena ZDoh-2 (enak problem imajo tudi pravne osebe, zato bo potrebno spremeniti tudi
ZDDPO-2, vendar njegov predlog sprememb v času pisanja tega sestavka še ni objavljen) lahko uveljavljali zniža-

Sprememba portala COVL - centralni
oddelek za verodostojno listino
Ukinjen je star portal za vlaganje predlogov na podlagi verodostojne listine – ti. COVL in se seli na enoten portal e-sodstvo na spletnem naslovu: evlozisce.sodisce.si. Uporabniki
se na portalu e-sodstvo vpišejo v enotno varnostno shemo,
kot to določa Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih
sodnih postopkih. 1. marca 2012 pa stopijo v veljavo novosti
Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka s pomembnimi novostmi:
1. obveznost elektronskega vlaganja za profesionalne uporabnike in
2. možnost elektronskega izvajanja VSEH e-opravil za kvalificirane uporabnike, v vseh vrstah izvršilnih postopkov (I,
In Ig, Z, VL).
Čeprav je vlaganje VL zadev za stranke še vedno mogoče v
vlogi registriranega uporabnika, ki ne potrebuje kvalificiranega potrdila, z registracijo na portalu e-Sodstvo (https://
evlozisce.sodisce.si), kot zunanji kvalificirani uporabnik
stranka sama zase ali zastopnik, pridobite pravico elektronskega vlaganja vseh vlog v vseh vrstah izvršilnih postopkov
(doslej je bil to samo predlog in dopolnitev predloga v VL
zadevah) in vpogled v stanje postopka ter možnost vlaganja v zemljiškoknjižnih in stečajnih postopkih.
Da bi izkoristili to možnost, si je potrebno predhodno odpreti varen elektronski predal. Varen elektronski predal vep.
si odprete na portalu http://www.vep.si, registracija je enostavna, saj se v celoti izvede elektronsko in traja le 10 minut.

nje davčne osnove v višini 30 % investiranega zneska le
za tovorna motorna vozila z motorjem, ki bi ustrezal najmanj emisijskim zahtevam EURO VI, kar pa je nedopustno.
Ker torej v praksi nihče ne bi mogel uveljavljati te olajšave
v davčnem obračunu za leto 2011, je Vlada RS objavila Predlog sprememb Zakona o dohodnini, na podlagi katerih
bodo lahko avtoprevozniki uveljavljali investicijsko olajšavo za določene vrste vozil na enak način, kot v letu 2010. S
predlagano spremembo zakona, ki bo sprejeta po hitrem
postopku in bo veljala že pri obračunu davka od dohodkov iz dejavnosti zasebnikov za leto 2011 se podaljšuje
prehodno obdobje, ki je bilo določeno do vključno leta
2010, tudi na obdobje od leta 2011, 2012 do 2013, kar
pomeni, da bodo zasebniki lahko tudi v davčnem obračunu za leto 2011 uveljavljali 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.
Božena Macarol, davčna svetovalka

Slovenski zavarovanci lahko od
1. januarja 2012 dalje z Evropsko
kartico zdravstvenega zavarovanja
uveljavljajo nujne zdravstvene
storitve v Črni gori
1.1.2012 je pričel veljati Sporazum med Republiko Slovenijo
in Črno Goro o socialnem zavarovanju, ki slovenskim zavarovanim osebam omogoča, da med začasnim bivanjem v
Črni Gori uveljavljajo nujne zdravstvene storitve na podlagi
Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja. S tem se je za
zavarovane osebe poenostavil postopek uveljavljanja nujnih zdravstvenih storitev v tej državi. Več informacij najdete
na spletni strani zavoda za zdravstveno zavarovanje.

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
je objavil javni razpis za sofinanciranje vseživljenjske karierne orientacije za delodajalce
in zaposlene, ki je bil objavljen 17.2.2012 v Ur.l. RS št.
12/12. Razpoložljiva višina sredstev je 3.030.000 EUR, rok za
oddajo vlog pa je 16.3. 2012.
Namen javnega razpisa je omogočiti karierno orientacijo zaposlenim v podjetjih s krepitvijo služb za razvoj
kadrov v podjetjih ali s pomočjo mreže zunanjih izvajalcev
vseživljenjske karierne orientacije (v nadaljevanju: VKO) ter
na ta način zagotoviti zaposlenim večjo dostopnost do
tovrstnih storitev in kakovost razvoja njihovih karier.
Upravičen je strošek storitve VKO (to so storitve usposabljanja kadrov in kadrovske storitve), ki je predmet javnega
razpisa in se nanaša na izvajanje aktivnosti VKO za deloda-
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jalce in zaposlene, določene v sklopih A, B in C. Aktivnosti
in pojasnila so podrobneje opredeljena v besedilu javnega
razpisa ali razpisne dokumentacije. Podjetja so glede na
vrsto aktivnosti, ki jih bodo izvajala za svoje zaposlene,
upravičena do maksimalnih zneskov, ki so določeni v
razpisu. Obdobje upravičenosti stroškov je od datuma
izdaje sklepa o izboru do najkasneje 10.10.2013. Do sofinanciranja so upravičeni tisti stroški, ki bodo nastali v obdobju upravičenosti stroškov in bodo plačani najkasneje
do 30.10.2013. Strošek davka na dodano vrednost v okviru
projekta ni upravičen strošek in ga krije vlagatelj sam.

Storitve VKO lahko izvajajo izključno izvajalci VKO s seznama, ki je vzpostavljen na podlagi Javnega razpisa za izbor
izvajalcev VKO (Ur.l.RS št. 88/11). Seznam izvajalcev VKO je
objavljen na spletni strani sklada: http://www.sklad-kadri.
si/ in se bo sprotno ažuriral v skladu z roki, določenimi za
oddajo vlog v Javnem razpisu za izbor izvajalcev VKO.
Dodatne informacije o razpisu so na voljo vsak delovni
dan med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro,
na telefonski številki: 01/43 41 553 in na e-naslovu: vko@
sklad-kadri.si.

Javni poziv za nepovratne
finančne spodbude občanom
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je v U.l RS št. 109/2011 objavil Javni poziv za nepovratne finančne spodbude
občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko
učinkovitost stanovanjskih stavb na območju RS (v nadaljevanju: nepovratne finančne spodbude) za nove naložbe. Na
javnem pozivu lahko sodeluje vsaka fizična oseba, ki je investitor in je:
- lastnik nepremičnine, stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, kjer bodo izvedeni ukrepi, ki
so predmet javnega poziva, ali solastnik s pisnim soglasjem ostalih solastnikov ali imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena (v nadaljevanju: lastnik);
- ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) lastnika z njegovim
pisnim dovoljenjem;
- najemnik stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi s pisnim dovoljenjem lastnika. Skupna
višina sredstev razpisa znaša 7.500.000,00 EUR. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS,
vendar najkasneje do 31. 12. 2012. Dodatne informacije o javnem pozivu so na voljo po telefonu na telefonski številki
številke 01 241 48 61/67/70 ali 28 vsak delovni dan med 8. in 12. uro. Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta
na voljo na spletni strani: www.ekosklad.si v rubriki Razpisi.

Regijski posvet celjske regije
Na OOZ Velenje se je v organizaciji OZS dne 29.2.2012 odvil regijski posvet, ki je bil namenjen članom OOZ celjske
regije. Razprava je potekala o: zahtevah slovenske obrti in
podjetništva 2012 in Forumu obrti in podjetništva, aktivnem sodelovanju OOZ s poslanci DZ RS s področja posamezne OOZ, sodelovanju OOZ v okviru regij ter o pomenu
Ljubljanskega obrtno-podjetniškega sejma.
V uvodu je predsednik OZS Štefan Pavlinjek na kratko
predstavil aktivnosti OZS, ki potekajo na področju uveljavljanja zahtev slovenske obrti in podjetništva. V nadaljevanju je predsednik upravnega odbora OZS Štefan Grosar
predstavil deset najbolj aktualnih zahtev, ki so naslednje:
uvedba dohodninske olajšave vezano na račune (»vsak račun šteje«), uvedba pavšala za s.p. in mikro družbe, uvedba
oziroma povečanje olajšav za investicije, raziskave in razvoj,
zaposlovanje in vstop v podjetništvo, sprememba Zakona
o delovnih razmerjih, uvedba sklada za odpravnine, pokojninska in zdravstvena reforma (položaj s.p. in družbenikov),
ukrepi za ureditev plačilne discipline (prisilna poravnava,
stečaj, izvršba, javna naročila), ureditev prostorske problematike (gradbena dovoljenja), odprava administrativnih
ovir (deregulacija/regulacija poklicev oziroma vstop v de-
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javnost, čezmejno opravljanje storitev), odprava sive ekonomije (sprememba ZPDZC in drugih zakonov). Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2012 bodo javno predstavljene
na Forumu obrti in podjetništva, ki bo 21. marca 2012 na
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani na prvi dan Ljubljanskega obrtno-podjetniškega sejma (LOS). Štefan Grosar je
predlagal, da vodstvo posameznih OOZ začne aktivnejše
sodelovati s poslanci iz lokalnega okolja, ker bodo na ta
način obrtniki in podjetniki imeli možnost, da svoje težave
direktno predstavijo ljudem, ki imajo možnost sooblikovati
zakonodajo, ki vpliva na poslovanje.

INFORMACIJE OOZ CELJE

Posvet: razmere v gradbeništvu v Avstriji
Sredi februarja je na Šolskem centru Celje, Srednji šoli za
gradbeništvo in varovanje okolja Celje, v organizaciji Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Celje potekal posvet
na temo gradbeništva v Avstriji. OOZ Celje je v sodelovanju
s Slovensko gospodarsko zvezo iz Celovca zagotovila prisotnost visokih gostov z Gospodarske zbornice Avstrije. Razmere v gradbeništvu danes in v zadnjih letih, izobraževalni
sistem na področju gradbeništva ter delovanje Gospodarske zbornice Avstrije je zanimivo predstavil mag. Matthias
Wohlgemuth, referent za mednarodne kontakte in generalni sekretar strokovnega združenja za gradbeništvo. Posveta
sta se udeležila še deželni cehovski mojster Stefan Hasse,
predsednik sekcije gradbincev Gospodarske zbornice Koroške (Celovec) in mag. Ulrich Zafoschnig, direktor sekcije
gradbincev Gospodarske zbornice Koroške (Celovec).
Poleg predstavnikov OOZ Celje ter RGZC so se posveta udeležili predstavniki nekaterih gradbenih podjetij s celjskega.
Prisotne je v razpravi zanimalo predvsem, kakšna je v Avstriji zakonodaja na področju javnih naročil, kako je urejeno
plačilo podizvajalcem, kakšni so popisi del in standardi za
obračun del ter koliko znašajo stroški dela delavcev v gradbeništvu.

Sekcija avtoserviserjev – možnost pridobitve nadomestne vinjete
Nekateri člani so pred časom izrazili željo, da bi bilo mogoče na OZS pridobiti NADOMESTNE VINJETE – takrat, ko gre za
zamenjavo vetrobranskega stekla ali za razgradnjo vozila. OZS se je z DARS uspela dogovoriti, da se pridobitev nadomestne vinjete omogoči članom sekcije avtoserviserjev, ki opravljajo vsaj eno od dejavnosti:
• vzdrževanje in popravila motornih vozil
		
- mehanična popravila
		
- popravilo karoserij
		
- pranje, poliranje, ličanje vozil
		
- popravilo vetrobranskih stekel in oken
• ali je član GIZ agencija avtoserviserjev
• in ima poravnane obveznosti iz naslova članarine do zbornice.
Zainteresirani člani na OZS podajo vlogo, ki je obravnavana po postopku, kot ga predvideva interno navodilo pridobitve
nadomestne vinjete (vse dokumente najdete na spletni strani sekcije: http://www.ozs.si/Ozbornici/Sekcijeinodbori/Sekcijaavtoserviserjev/Aktualnoizsekcije.aspx.

Sekcija za promet
Prevoz odpadkov po novi uredbi o odpadkih
Objavljamo kratko pojasnilo nove Uredbe o odpadkih, ki velja od 31. 12. 2011. Vsebina uredbe je bila podrobneje predstavljena v decembrski številki revije Obrtnik in na spletnih straneh svetovalnega centra OZS. Člani, ki želijo prevažati odpadke,
ki niso v njihovi lasti, se morajo v ta namen še vedno vpisati v evidenco prevoznikov odpadkov pri Agenciji RS za okolje
(ARSO), kot je to veljajo po stari Uredbi o ravnanju z odpadki. Po novem pa v vlogah ni več potrebno vpisovati posameznih
odpadkov in pripadajočih klasifikacijskih številk odpadkov, ampak se le opredeli ali se bodo prevažali nevarni in/ali nenevarni odpadki. Prevoznikom, ki so vpisani v evidenco prevoznikov po stari Uredbi o ravnanju z odpadki, se ni potrebno na
novo vpisovati, potrdilo ostaja veljavno. V kolikor pa želijo biti registrirani za prevoz vseh odpadkov (kot to dopušča nova
zakonodaja), pa naj čim prej vložijo novo vlogo na ARSO. ARSO po novem tudi ne preverja več, ali prosilec v primeru prevažanja nevarnih odpadkov izpolnjuje druge pogoje, npr ustrezna usposobljenost delavcev, ADR certifikat, … kar seveda ne
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pomeni, da to ni več obvezno. Smatra se, da je prosilec seznanjen z obveznostmi, ki izhajajo iz drugih predpisov (cestno
prometni predpisi, varnost pri delu, ADR predpisi, …). Skladno z Zakonom o varstvu okolja sme prevoz komunalnih odpadkov izvajati samo tisti prevoznik odpadkov, ki je z aktom občine izbran za izvajalca javne službe prevoza komunalnih
odpadkov, o čemer pisno obvesti Ministrstvo za okolje in prostor, ki ga potem vpiše v seznam prevoznikov odpadkov.
Vloga se vloži pisno ali elektronsko na obrazcu, ki je objavljen na spletnih straneh ARSO, plača se 9,80 € upravne takse.
Mag. Katarina Železnik Logar,OZS

Dovolilnice za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu
KOSOVO: Od 1. 3. 2012 bo prevoz v/iz tretje države iz/v
Republiko Kosovo možen le na podlagi dovolilnice. Prevoznike obveščamo, da so na OZS dovolilnice že prejeli,
zanje lahko zaprosijo iz kvote nerazdeljenih (šifra dovolilnice: 095/11).
RUSIJA: Na zasedanju skupine izvedencev Ministrstva za
promet Ruske Federacije in Ministrstva za promet RS je

bila dogovorjena izmenjava dodatne kvote dovolilnic, ki
bodo namenjene za bilateralne prevoze blaga, ki izvira iz
tretjih držav. Dodatna kvota dovolilnic naj bi bila izmenjana do 1. 3. 2012, zajemala pa bo: 2000 dovolilnic za vozila
EURO 3 in višje ter 500 dovolilnic za vozila EURO 5 in višje.

Zelena karta

motorna vozila s črnogorskimi registrskimi označbami, potem ko je to nalogo za črnogorska vozila doslej izvajal srbski
nacionalni zavarovalni biro. Na podlagi sklenjenega sporazuma med Slovenskim zavarovalnim združenjem in črnogorskim birojem bodo slovenski zavarovanci z vozili s slovensko registrsko označbo s 1.2.2012 do izteka dvoletnega
roka za ažuriranje zelenih kart (to je do vključno 31.1.2014)
ob vstopu na ozemlje Črne gore morali predložiti:
- bodisi sedanjo različico slovenske zelene karte, na kateri je
v rubriki 8 med mednarodnimi oznakami držav članic sistema zelene karte navedena le mednarodna oznaka za Srbijo
(SRB), ki zagotavlja in bo do navedenega roka zagotavljala
tudi zavarovalno kritje za Črno goro. (Slovenske zavarovalnice, ki izvajajo zavarovalne posle zavarovanja avtomobilske
odgovornosti, bodo po mesecu februarju 2012 začele izdajati tudi ažurirani model slovenske zelene karte, na katerih je
navedena mednarodna oznaka za Črno goro − MNE) ali
- že novo slovensko zeleno karto, na kateri bo med mednarodnimi oznakami držav članic sistema zelene karte v rubriki
8 navedena tudi mednarodna oznaka za Črno goro – MNE.
(Vir: AMZS)

SRBIJA: V začetku leta 2012 je pričel
veljati sporazum, po katerem voznikom vozil, registriranih
v državah EU, ob vstopu v Srbijo ni več potrebno imeti zelene karte. Do sedaj so morali slovenski vozniki na mejnih
prehodih s Srbijo obvezno pokazati zeleno karto, če pa le
te v vozilu ni bilo, je bilo potrebno plačati dodatno kratkoročno zavarovanje, katerega minimalna cena je bila 140
€. Z novim sporazumom pa zelena karta ni več obvezni
dokument za vstop v Srbijo. V primeru prometne nesreče
z vozilom srbskih registrskih oznak bo sedaj potrebno vse
potrebne podatke o zavarovalnici pridobiti iz same zavarovalne police vozila, v primeru težav pri izplačilu škode pa
se bodo vozniki obrnili direktno na Zavarovalno združenje
Srbije. (Vir: AMZS)
ČRNA GORA: S 1. februarjem 2012 je tudi Črna gora postala
polnopravna članica mednarodne organizacije s sedežem
v Bruslju, ki je odgovorna za vodenje in delovanje sistema
zelene karte. Tako pričnejo veljati dvostranski sporazumi o
medsebojnem priznavanju zelene karte z drugimi nacionalnimi zavarovalnimi biroji, člani sistema zelene karte, prav
tako črnogorski biro pridobi pravico izdajati zelene karte za

(Vir: sekcija za promet,OZS)

Od 1.1.2012 v Avstriji nova pravila
glede razvrščanja v primeru zastoja
V primeru prometnih nesreč je zelo pomembna hitra pomoč udeležencem, zato je tudi zelo pomembno, da se intervencijskim službam omogoči hiter dostop do kraja dogodka. V Avstriji je 1.1.2012 pričel veljati zakon o obveznem
razvrščanju vozil v primeru zastoja na njihovih cestah. Pri
tem sam vzrok zastoja ni pomemben. Ob zastoju na regionalnih cestah je potrebno vozilo umakniti na skrajni desni
rob vozišča in tako po sredini ceste narediti dovolj prostora
za intervencijska vozila. V primeru zastoja na cestah z dvema voznima pasovoma v eno smer (hitre ceste in avtoceste), se vozila na levem voznem pasu (prehitevalni pas)
pomaknejo čim bolj levo, vozila na desnem voznem pasu
pa se umaknejo skrajno desno. Na cestah s tremi ali več
voznimi pasovi velja podoben sistem. Vozila na zunanjem
levem pasu se pomaknejo skrajno levo, vsa ostala vozila na
drugih voznih pasovih pa se pomaknejo čim bolj desno.
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Kazen za neupoštevanje pravil razvrščanja je 726 €, v primeru dodatnega oviranja intervencijskih vozil pa tudi do
2.180 €. Omeniti velja, da podoben zakon o pravilnem razvrščanju vozil v primeru zastojev že od leta 2008 velja tudi v
Sloveniji. Kazen za neupoštevanje določil je 200 €.
(Vir: AMZS)

INFORMACIJE OOZ CELJE

VABIMO VAS K UDELEŽBI …
1. PREDSTAVITEV NOVOSTI – HERMI STRELOVODNE IN PRENAPETOSTNE ZAŠČITE
v torek, 13.3.2012, ob 13. uri
Podjetje HERMI, d.o.o., Celje vas vabi na predstavitev, kjer vam bodo predstavili novosti v prodajnem programu HERMI STRELOVODNE IN PRENAPETOSTNE ZAŠČITE ter prodajnem programu LENX KONSTRUKCIJ za sončne elektrarne in KABELSKIH POLIC. Prav
tako boste seznanjeni z zakonodajo s tega področja. Predstavitev je namenjena vsem, ki prodajate, instalirate ali projektirate strelovodno, prenapetostno zaščito, električno instalacijo ali svetujete in delujete na tem področju ter na področju sončnih elektrarn. Na
predstavitvi se boste seznanili tudi z najpogostejšimi vprašanji in problemi na tem področju.
Predavatelj Janez Podlipnik, univ.dipl.el.ing. je vodilni strokovnjak na tem področju. Kot ključni Strokovnjak sodeluje pri številnih zakonodajnih projektih, postavljanju standardov in je avtor programa ŠČIT – programa za projektiranje strelovodne in prenapetostne zaščite.
Udeležba na predstavitvi je za vse udeležence brezplačna.

2. BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE PO 27.12.2011
v sredo, 14.3.2012, ob 16. uri
Ste v »dilemi« katere dohodke lahko fizični osebi, zaposlenemu, s.p. ali drugi pravni osebi izplačate »preko blagajne« in katere morate obvezno nakazati na njihov transakcijski račun? Poznate predpise povezane z blagajniškim poslovanjem? Vljudno vas vabimo
na seminar, kjer boste seznanjeni o zadnjih spremembah Pravilnika o izvajanju ZDavP-2, potrebni dokumentaciji pri blagajniškem
poslovanju, predpisih, ki so povezani z blagajniškim poslovanjem, pomenu pravilnika o »blagajniškem poslovanju« ter pomenu plačevanja s poslovno bančno kartico podjetja! Seminar v trajanju 3-4 šolske ure bo vodila Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka,
dolgoletna vodja finančno računovodske službe. Predavala je že na več kot 100 seminarjih in usposabljanjih (knjigovodja, računovodja,…), je avtorica številnih člankov z davčno vsebino, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.
Iz vsebine seminarja:
• Ali še vedno »velja« pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu ?
• Kaj vse in do katere višine, lahko fizični osebi, zaposlenemu, samostojnemu podjetniku, drugi pravni osebi, … podjetje izplača
»preko blagajne« oz. v gotovini,
• Prejemanje gotovine v Sloveniji – ali je tu kaj novega?
• Koliko gotovine lahko prejmemo od kupca, da ne bomo v »prekršku«
• Plačevanje z gotovino v tujini
• Kaj vse naj bi vseboval pravilnik o blagajniškem poslovanju in ali je res obvezen, …?
• Posebnosti pri blagajniškem poslovanju malih s.p.,…
Stroški udeležbe na posameznika znašajo 36,00 EUR z DDV za člane OOZ Celje, ki imajo poravnano članarino. Za ostale udeležence znaša cena seminarja 72,00 EUR z DDV. Znesek do termina seminarja nakažite na TRR številka: 0600 0002 6031 219. Seminar
bo organiziran za minimalno 15 udeležencev, v primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

3. KAKO PRODATI IN ZASLUŽITI VEČ S POMOČJO UČINKOVITE INFORMACIJSKE PODPORE?
v torek, 20.3.2012, ob 13. uri
Seminar daje poudarek reševanju resničnih težav, s katerimi se podjetniki srečujejo vsak dan in predstavlja zaokroženo celoto od iskanja potencialnih kupcev do poprodajnih aktivnosti. Predstavljene bodo rešitve, kako prodati in zaslužiti več s pomočjo učinkovite informacijske podpore poslovanju. Vsekakor pa informacijska podpora ni dovolj, saj nudi le podporo prodajnim aktivnostim, ki zvišujejo
prodajo. Zato bodo predstavljene tudi učinkovite metode marketinga in prodaje, ki jih lahko v svojem poslu uporabite takoj. Dvourni
seminar bosta vodila Damjan Pintar, izvršni direktor podjetja ZASLON TELECOM d.o.o., in priznani marketinški guru in predavatelj
mag. Aleš Lisac, direktor podjetja Lisac & Lisac.
Iz vsebine:
• Sklop 1: kako do novih strank (pridobivanje podatkov, prvi kontakt, način komuniciranja)
• Sklop 2: kako pripraviti ponudbo, ki jo je težko zavrniti (učinkovita predstavitev vašega izdelka oz. storitve, kaj stranka v resnici
kupuje, koraki do uspešne prodaje)
• Sklop 3: poprodajne aktivnosti (kako kupca spremeniti v stalno stranko, kako obdržati dolgoročni kontakt s strankami, učinkovitost nagrad in popustov, odprta debata)
Udeležba na seminarju je za vse udeležence brezplačna.

4. KAKO USTVARITI SPLETNO STRAN, KI PRODAJA?
v sredo, 28.3.2012, ob 10. uri
Želite izvedeti: kako ustvariti tržno naravnano spletno stran brez znanja o programiranju? Kako lahko povečate prodajo s spletno
stranjo? Kako se tržno naravnana spletna stran razlikuje od drugih? Katera orodja so neizbežna pri uspešnem trženju na internetu?
Kako lahko z minimalnim vložkom dosežete visoko uvrstitev na spletnih iskalnikih? Seminar bo trajal do 15. ure, vodil ga bo Marko
Petrej, direktor podjetja NAVDIH.NET in strokovnjak za spletne rešitve, ki vam bo podrobneje predstavil vedno bolj aktualno področje
tržno naravnanih spletnih strani za doseganje poslovne uspešnosti. Kratka vsebina:
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• Elementi prodajno usmerjene strani (spletna domena, vsebina in struktura spletne strani, grafična oblika, vsebina in fotografski
elementi, spletna stran za mobilne naprave, ažurne in aktualne vsebine)
• Kako se uvrstiti visoko na spletnih iskalnikih – optimizacija spletne strani
• Orodja za trženje na spletu (orodja za urejanje in gradnjo spletne strani, spletna trgovina, napredna statistika Google, e-mail
marketing, socialna omrežja, integracija orodij na spletno stran)
Udeležba na seminarju je enostaven korak k izjemnim rezultatom in za vse udeležence brezplačna.

PRIJAVNICA

(prijavnico pošljite vsaj 4 dni pred predvidenim terminom seminarja na e-mail natalie.furek@ozs.si ali po faxu (03) 425 22 71).
PODJETJE/S.P.: ____________________________________________________________________________________________________
MATIČNA ŠTEVILKA:

_____________________

ZAVEZANEC ZA DDV:

DA NE (obkroži!),

SEDEŽ OBRATA: ______________________________________________________
DAVČNA ŠT.: ___________________________

TELEFON: ___________________________

FAX: _________________________

MOBI: ________________________

ŠT. KARTICE OBRTNIK _________________

e-pošta : ___________________________________________________________

1. PREDSTAVITEV NOVOSTI - HERMI STRELOVODNE IN PRENAPETOSTNE ZAŠČITE
KDAJ: 13.3.2012 ob 13. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________
2. BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE PO 27.12. 2011
KDAJ: 14.3.2012 ob 16. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________
3. KAKO PRODATI IN ZASLUŽITI VEČ S POMOČJO UČINKOVITE INFORMACIJSKE PODPORE?
KDAJ: 20.3.2012 ob 13. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________
4. KAKO USTVARITI SPLETNO STRAN, KI PRODAJA?
KDAJ: 28.3.2012 ob 10. uri
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: _____________________________________________________________
#-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 Univerzitetno 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.
Pred vami je izjemna priložnost, da izkoristite pestrost in širino izobraževalnih tem in svojim sodelavcem omogočite brezplačno udeležbo. 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.

1. VLOGA, POMEN IN VEŠČINE VODENJA
v četrtek, 15.3.2012, od 13.-17. ure

2. INŠPEKCIJSKI NADZOR IN EVIDENCE
NA PODROČJU DELA
v petek, 23.3.2012, od 9.-13. ure

Program je namenjen vodjem na različnih vodstvenih ravneh s ciljem razvoja tehnik in veščin učinkovitega vodenja.
Vsebina:
• Stili vodenja
• Situacijsko vodenje
• Prepoznavanje lastnih prednosti in omejitev pri vodenju
• Tehnike razvoja vodenja pri sebi in podrejenih vodjih
• Primeri dobrih vodstvenih praks

Udeleženci se bodo seznanili z aktualno zakonodajo s področja nadzora, s poznavanjem poteka inšp. nadzora, kako
ublažiti stres ob inšp. pregledu, kakšne so njegove posledice, dobili bodo predloge za vodenje evidenc,… Vsebina:
• Pooblastila inšpektorjev
• Postopek inšpekcijskega nadzora
• Dokumentacija, ki jo mora delodajalec predložiti
• Ukrepi
• Pomen vodenja evidenc na področju dela v povezavi z
inšpekcijskim nadzorom
Izvajalka: Melita Ambrož. univ. dipl. prav.

Izvajalec: Racio razvoj d.o.o., Gregor Jazbec, univ.dipl.psih.
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3. DOGODKI ZA ZAPOSLENE KOT ORODJE UVELJAVLJANJA ŽELENEGA VREDNOTNEGA SISTEMA, INTEGRACIJE IN IDENTIFIKACIJE
v sredo, 11. 4. 2012, od 9. do 13. ure

4. IZBOLJŠEVANJE SPECIFIČNEGA STANJA PODJETJA NA PODROČJU ORGANIZACIJSKE ENERGIJE
v ponedeljek, 16.4.2012, od 9.-13. ure

Večina nalog, ki jih opravljajo delovne skupine, oddelki, izmene, je kolektivne narave. Posamezniki se s svojo skupino in podjetjem identificirajo, so vanjo integrirani v večji in
manjši meri. Kaj nam prinašata visoka identifikacija in integracija v skupino? Kako delujeta v funkciji delovne učinkovitosti? Vsebina:
• Se danes sploh še identificiramo z organizacijo, v kateri
smo zaposleni
• Opredelitev integracije in identifikacije
• Vloga podjetja in vodij pri izgradnji ter utrjevanju identifikacije in integracije
• Pomen dogodkov za zaposlene
• Načrtovanje in osmišljanje dogodkov
• Letni načrt dogodkov in njihovo izvajanje
• Izvajanje in izboljševanje dogodkov

Namen programa je naučiti se izboljševati organizacijsko
energijo 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

Izvajalec: Racio razvoj d.o.o., Matjaž Ahac, univ.dipl.soc.

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

PRIJAVNICA
Naziv podjetja:_______________________________________________________________
Naslov: ________________________________ Pošta: _______________________________
Kontaktna oseba:_____________________________________________________________
Telefon: ________________________________ Gsm: _______________________________
e-pošta: ____________________________________________________________________
Ime in priimek udeleženca/ke:
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
Prijavljamo se na naslednja usposabljanja (ustrezno obkroži):
Zap.št.
1.
2.
3.
4.

Tema usposabljanja
Vloga, pomen in veščine vodenja
Inšpekcijski nadzor in evidence na področju dela
Dogodki za zaposlene kot orodje uveljavljanja želenega vrednotnega sistema, integracije in identifikacije
Izboljševanje specifičnega stanja podjetja na področju
organizacijske energije

Izvajalec
Racio razvoj d.o.o.
Melita Ambrož,univ.dipl.prav.

Termin (od 9.-13. ure)
15.3.2012 od 13.-17. ure
23.3.2012

Racio razvoj d.o.o.

11.4.2012

JMC, Jože Makoter

16.4.2012

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.

Oddaja letnih poročil o ravnanju z odpadki

Skladno z zahtevami Uredbe o ravnanju z odpadki (Ur.l.RS št. 34/08) in Zakonom o državni statistiki (Ur.l. RS št.45/95, 9/01) so povzročitelji,
zbiralci, predelovalci in odstranjevalci odpadkov dolžni poslati poročilo o ravnanju z odpadki na Agencijo RS za okolje najkasneje do 31.
marca za preteklo koledarsko leto. Prejete obrazce je potrebno vrniti tudi v primeru, ko se jih iz objektivnih razlogov ne izpolni (npr prenehanje dejavnosti,…). Poročilo so dolžni oddati vsi, ki:
- so v preteklem koledarskem letu proizvedli 5 kg nevarnih ali/in 10 ton ostalih odpadkov,
- so v preteklem letu v njihovi dejavnosti nastajala izrabljena motorna olja (Uredba o odstranjevanju odpadnih oljih, člen 9), tu morajo
izdelati poročilo ne glede na količine, se pravi tudi, če je bilo nevarnih odpadnih olj manj kot 5 kg v enem letu.
Naslednje leto pa bodo morali poročati tudi vsi tisti, ki zaposlujejo 10 ali več ljudi, ne glede na vrsto zaposlitve, zato vam svetujemo, da
vodite evidence, da boste imeli podatke o količinah za leto 2012. Dodatne informacije in pojasnila: http://www.arso.gov.si/varstvo%20
okolja/odpadki/obrazci/.
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Obvestila za izplačilo plač delavcem,
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih
za mesec februar 2012
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna mesečna bruto plača v RS za mesec DECEMBER 2011 1.546,09 €.
Najnižja bruto pokojninska osnova od 1. januarja 2011 dalje je
852,40 € (Ul. RS 12/11). Povprečna stopnja davkov in prispevkov 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 €

nad

znaša dohodnina
v€

do
653,38

653,38

1.306,75

1.306,75

16%
104,54

+27%

nad 653,38

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 €

nad
885,17

znaša dodatna mesečna
olajšava v €

do
885,17

262,07

1.024,02

90,90

Posebne olajšave:

10

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
olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje – letno do
za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka
ali študenta-letno
za rezidenta – čezmejnega delovnega
migranta - letno

198,51 €
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2.755,71 €
3.228,45 €
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, opravljeno od 1.1.2012 dalje znaša 763,06 € (Ul.RS 5/2012).
Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec februar 2012 upoštevajte 20 delovnih dni in 1 praznik oz. 168 ur. Regres za prehrano
zasebnika znaša za davčne namene po Uredbi od 1.8.2008
dalje 6,12 € na dan (Ul. RS 76/08)
Zavezanci, ki opravljajo dopolnilno dejavnost
Obveznosti za samostojne podjetnike, ki opravljajo dopolnilno dejavnost, so:
• članarina obrtno-podjetniški zbornici (obvestilo o višini
in načinu plačila prejmete od OZS)
• prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od
1.4.2011 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 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/.

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

€ na dan

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

INFORMACIJE OOZ CELJE

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - februar 2012
1.546,09 *
Dosežena osnova za leto
2011
(v EUR)

Nad
Nad
Do
18.295,80
8.977,20 do
vključno
do
vključno
8.977,20**
vključno
18.295,80***
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
vključno
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

927,65 1.391,48 1.855,31 2.319,14 2.782,96 3.246,79 3.710,62

Prisp. zavarovanca za PIZ

15,50%

118,27

143,79

215,68

287,57

359,47

431,36

503,25

575,15

Prisp. delodajalca za PIZ

8,85%

67,53

82,10

123,15

164,19

205,24

246,29

287,34

328,39

185,80

225,89

338,83

451,76

564,71

677,65

790,59

903,54

Skupaj prispevki za PIZ
Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

48,53

59,00

88,50

118,00

147,50

177,00

206,50

236,00

Prisp. delodajalca za ZZ
Prisp. za poškodbe pri
delu
Skupaj prispevki za ZZ
Prisp. zavarovanca za
starš. var.
Prisp. delodajalca za starš.
var.
Prisp. zavarovanca za
zaposl.
Prisp. delodajalca za
zaposl.
Skupaj drugi prisp.

6,56%

50,06

60,85

91,28

121,71

152,14

182,56

212,99

243,42

0,53%

4,04

4,92

7,37

9,83

12,29

14,75

17,21

19,67

102,63

124,77

187,15

249,54

311,93

374,31

436,70

499,09

0,10%

0,76

0,93

1,39

1,86

2,32

2,78

3,25

3,71

0,10%

0,76

0,93

1,39

1,86

2,32

2,78

3,25

3,71

0,14%

1,07

1,30

1,95

2,60

3,25

3,90

4,55

5,19

0,06%

0,46

0,56

0,83

1,11

1,39

1,67

1,95

2,23

3,05

3,72

5,56

7,43

9,28

11,13

13,00

14,84

291,48

354,38

531,54

708,73

PRISPEVKI SKUPAJ

885,92 1.063,09 1.240,29 1.417,47

*Povprečna bruto plača za december 2011 (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/.

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:
Znesek povračil stroškov
do 31.7.2008

Znesek povračil stroškov od
1.8.2008 dalje

Prehrana med delom (2.člen uredbe)

5,54 €

6,12 €

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)

0,69 €
0,15 €

0,76 €
0,18 €

5,26 €
7,51 €
15,02 €
0,29 €
3,13 €
3.443 €

7,45 €
10,68 €
21,39 €
0,37 €
4,49 €
4.063 €

MAREC 2012
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S klikom ali dotikom do Mojega obrtnika!
INFORMACIJE OOZ CELJE

Nova spletna stran OZS - Promocijski kanal za obrtnike in podjetnike

Nova aplikacija za
pametne telefone
Mobilna aplikacija je
dostopna za android in
iPhone - naložite si jo
brezplačno
Interaktivni zemljevid
z označeno lokacijo
Dostop do kataloga
tudi preko QR kode
Skenirajte QR kodo z
mobilnim telefonom
ali tablico
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MOJ
OBRTNIK - spletni in mobilni katalog izdelkov Najhitrejša pot do obrtnikov
MAREC 2012
in storitev obrtnikov in podjetnikov

www.ozs.si

