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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 ter-
minom 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 izko-
risti to ugodnost, nadaljnje storitve specialističnega sve-
tovanja plača sam. Ne pozabite – pri koriščenju storitev 
svetovanja se je potrebno identificirati s kartico Mozaik 
podjetnih. Pogoj za koriščenje brezplačnega sve-
tovanja 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 administra-
cijo glede elektronskega predloga za e-izvršbo na podlagi 
verodostojne listine? Lahko se obrnete na nas za strokov-
no pomoč. Cene storitve:

-  brezplačno za člane zbornice s poravnano članarino
-  20 € + DDV za člane zbornice, ki nimajo redno 

poravnane članarine
-  40 € + DDV za nečlane zbornice. 

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

Obvestilo občine Vojnik
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik (kontaktna oseba 
Tanja Golec Prevoršek, tel. 03 7800 628, GSM 051 
326 730)  namerava prodati nepremičnine:
- kompleks Konjsko: parc. št. 10/6 v izmeri 1870 
m², 10/4 v izmeri 404 m², parc.št. 10/5 v izmeri 151 
m², 10/1 v izmeri 13457 m², parc.št. 11 v izmeri 
1864 m² in parc. št. 14/1 v izmeri 10290 m², vse k.o.: 
1066 Vojnik okolica, v skupni izmeri 28036 m².

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 kvadratu-
ro 28036 m2  981.260,00 EUR. V ceno ni vštet DDV 
po predpisani stopnji 22%, ki ga plača kupec.

Vezane knjige računov 
(obrazec VKR) 

lahko kupite tudi na OOZ Celje 

S spremembami Zakona o spremembah in dopolni-
tvah Zakona o davčnem postopku so 31. 1. 2015 do-
sedanje paragonske bloke zamenjali računi iz vezane 
knjige računov, ki jo je za svoje člane izdala tudi Obr-
tno-podjetniška zbornica Slovenije.

 

Obrazce vezane knjige računov (VKR) lahko po 
ugodnejši ceni od ostalih ponudnikov kupite na 
OOZ Celje. Obrazec vsebuje tudi kratke napotke o 
tem, kaj je potrebno vedeti pri izdajanju računov.

Cena vezane knjige računov znaša:
•	 4,00 € z DDV/kos za člane
•	 5,49 € z DDV/kos za nečlane
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Spoštovani člani OOZ Celje,

obveščamo vas, da je Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje z Medicinskim centrom Paracelzus, Kersniko-
va 17a, 3000 Celje, sklenila Pogodbo o poslovnem sodelovanju, na osnovi katere so člani OOZ Celje, njihovi 
družinski člani in njihovi zaposleni upravičeni do popusta pri koriščenju storitev.

V Medicinskem centru Paracelzus vam nudijo vodenje, podporo in pomoč pri vašem  zdravju. Njihov cilj je celost-
ni pristop k zdravju in dobremu počutju. Prisluhnejo vam, si vzamejo čas, se vam celostno posvetijo in ustvarjajo 
odnos človeka s človekom. Opravljajo diagnostične in preventivne preglede ter posvete, določene, manjše kirur-
ške posege, izvajajo tudi različne terapije za izboljšanje ter krepitev zdravja. 

V medicini dela, športa in prometa z zdravniki specialisti in najsodobnejšo opremo preučujejo, zdravijo in prepre-
čujejo poklicne bolezni, pomagajo skrbeti za preprečevanje okvar zdravja zaradi dela in za aktivno zdravstveno 
varstvo zaposlenih in aktivnih v cestnem prometu. Opravljajo preventivne zdravniške preglede za: 

- voznike vseh vrst kategorij
- preglede pred nastopom dela za vse poklice
- preglede za posest in nošenje orožja
- druge usmerjene preglede pri zaposlenih
- preventivne preglede s področja športa.

Višina popusta:
5 %  na neto vrednost naslednjih storitev:

	pregledi s področja medicine dela
	specialistične storitve 
	dermatološke storitve
	protibolečinske storitve
	covid testiranja

7,5 % na neto vrednost naslednje storitve:
	HBOT terapije  (hiperbarična kisikova terapija)

HITRI TESTI
Pogoj PCT je še vedno prisoten med nami. Kot pooblaščeni medicinski center s strani Ministrstva za zdravje RS, 
opravljajo hitre antigenske teste na SARS-CoV-2, potrdilo v angleškem jeziku prejmete v 20 minutah.  Prav tako 
izvajajo odvzeme brisa za PCR teste, ki so zaključeni v največ 24 urah, najpogosteje 5-6 ur po odvzemu. Zakaj bi 
torej tvegali razmah okužbe, ko pa lahko na lokaciji vašega podjetja, bivališča ali v Medicinskem Centru Paracel-
zus naše usposobljeno osebje hitro, učinkovito in cenovno ugodno izvede testiranje, ter vam tako ponudi prilož-
nost pravočasnega ukrepanja, ki se vam bo zagotovo obrestovalo.

V ta namen so vam v Medicinskem centru Paracelzus Celje pripravili hitro testiranje s potrdilom po ceni 10 
€ na test, na kar se članom OOZ Celje prizna še 5 % popust. Za testiranje se je potrebno predhodno naroči-
ti. Prav tako izvajajo hitra testiranja v podjetjih na podlagi predhodnega dogovora. Informacije za naročanje: 03 
828 08 00. Naslov Kersnikova 17 a, 3000 Celje. 

UVELJAVLJANJE POPUSTA
Člani zbornice lahko ugodnosti pri koriščenju storitev Medicinskega centra Paracelzus uveljavljate ob 
predložitvi podpisane in ožigosane napotnice, ki jo dobite na OOZ Celje.

Za vse dodatne informacije (vrste in obseg storitev, cene itd.) kontaktirajte  Medicinski center Paracelzus,  ga. 
Katarina Jekuš, gsm 051 382 500, e-pošta: katarina@paracelzus.si. Povezava do spletne strani www.paracelzus.si.
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Nastala situacija, v kateri se naha-
jamo v RS že od marca lani zaradi 
koronavirusa, vpliva na poslovno, 
osebno in družbeno življenje vseh 
nas. V tem obdobju je Obrtno-pod-
jetniška zbornica Slovenije poleg 
stalnih prizadevanj za izboljšanje 
poslovnega okolja še prav pose-
bej  poskušala doseči čim boljše 
pogoje poslovanja za podjetnike in 
obrtnike. Veliko pozornost  so po-
svetili  tudi najbolj prizadetim pa-
nogam kot so gostinstvo in turizem. 
Prav s tem namenom je v sredo,  
20.10.2021, na OOZ Celje poteka-
lo Srečanje gostincev z vodstvom 
OZS in  OOZ Celje. Na dogodku so 
podpredsednik OZS in OOZ Celje g. 
Peter Pišek, direktor OZS g. Danijel 
Lamperger in predsednik sekcije 
za gostinstvo in turizem pri OZS 
g. Blaž Cvar udeležencem predsta-
vili aktualno tematiko na področju 
gostinstva. Poleg navedenega je g. 
Peter Pišek vsem navzočim predsta-
vil tudi tekoče aktivnosti, ki poteka-
jo na OZS in OOZ Celje.  Povedal je, 

da OOZ Celje poleg vsakodnevnega 
dela za obrtnike in podjetnike izvaja 
tudi  več projektov, kot  je SPOT sve-
tovanje Savinjska, katerega sedež 
je prav na zbornici. Prav poseben 
poudarek je dal tudi na izredno po-
membnemu  projektu za podjetnike 
in obrtnike v lokalnem okolju, to pa 
je priprava Strategije razvoja gospo-
darstva na področju Mestne občine 
Celje za obdobje 2021-2027, ki jo 
OOZ Celje skupaj z občino pripra-
vlja v tem letu.  Izvajanje ukrepov za 
doseganje ciljev Strategije se bo na-
mreč tudi tesno dotikalo  področja 
gostinstva in turizma.
 
Po uvodnih predstavitvah se je raz-
vila razprava, v kateri so udeleženci 
izpostavili izzive s katerimi se sreču-
jejo pri vsakodnevnem delu. Vsi so 
se strinjali, da so tovrstna srečanja 
koristna, saj so izvedeli tudi veliko 
novega in imeli priložnost izpostavi-
ti svoje probleme. 

G. Peter Pišek: »Vesel sem, da se je 

Foto: arhiv OOZ Celje

Srečanje gostincev z vodstvom OZS in OOZ Celje

 

povabilu odzvalo toliko gostincev 
in, da smo v razpravi skupno ugo-
tovili, da imamo enake poglede na 
problematiko glede pomoči države, 
znižanja DDV, kadrovanja, iskanja 
novih sodelavcev, deficitarnih šti-
pendij in možnosti prekvalifikacij 
preko ZRSZ. To je zagotovilo, da vod-
stvo OOZ Celje in OZS delamo v pra-
vi smeri. Hkrati pa vabim vse, da se 
nam pridružite, da strnemo moči in 
sodelujemo pri ustvarjanju skupne 
prihodnosti.«

G. Blaž Cvar: »V sekciji za gostinstvo 
in turizem bomo iskali rešitve za 
izhodno strategijo iz COVID krize, 
predvsem pa bomo iskali pozitivne 
spodbude za poslovanje v obdobju, 
ki nas čaka.  Predvsem se moramo 
ukvarjati z reševanjem kadrovske 
problematike, finančnih vzpodbud 
in vprašanj, ki so na našem področju 
dela odprta že dolga leta.»

G. Danijel Lamperger:  »Zelo pohval-
no je, da so se gostinci  na  vabilo za 
današnje srečanje odzvali v precej 
velikem številu, kar kaže na to, da je 
problematika precej pereča. Odprli 
smo ključne teme, vezane na kratko-
ročne rešitve, da jim čim bolj poma-
gamo pri tem, da prebrodijo to co-
vid krizo, tudi z ukrepi, ki jih država 
napoveduje za dodatne investicije v 
tej dejavnosti preko raznih razpisov. 
Še bolj pomembno pa se nam  zdi,  
da vlada prisluhne našemu predlo-
gu za znižanje DDV na 5 %. Tega bi 
bili deležni vsi,  zato se nam ta ukrep 
zdi najbolj pravičen in sorazmeren  
in upamo, da nam bo uspelo. Odprli 
smo tudi debato, vezano na pro-
blematiko ustreznega kadra. Tudi 
na tem področju bo OZS pripravila 
celovite rešitve in predlagala državi, 
kaj narediti, da bodo gostinci v bo-
doče pridobili ustrezne kadre.«
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Foto: arhiv OOZ CeljeStrokovna ekskurzija na Dolenjsko

V sredini oktobra je zbornica za člane 
organizirala strokovno ekskurzijo na 
Dolenjsko, ki jo zaznamuje prestol-
nica Novo mesto. V prelepem jesen-
skem sončnem dnevu so udeleženci 
ekskurzije mesto občudovali  iz vo-
žnje po reki Krki z Rudolfovim spla-
vom. 

Na splavu so animatorji z harmoni-
karjem na zanimiv način predstavili 
sebe, Novo mesto in reko Krko. Po 
končani plovbi smo se zapeljali do 
samostana Pleterje, kjer menihi s po-
močniki pridelujejo kakovostna vina 
in znamenite viljamovke. 

Sledila je predstavitev katoliškega 
samostana in ogled multivizije s sta-
ro baročno cerkvijo. Nedaleč stran 
se nahaja zanimiv muzej na prostem 
– skansen, kjer so pripravili degusta-
cijo pleterskih vin in žganja. V nada-
ljevanju smo se sprehodili po lepem 
mestecu Kostanjevica na Krki. Gre za 
edino in najmanjše slovensko meste-
ce na otoku, imenovano tudi Dolenj-
ske Benetke. V drugem delu dneva je 
sledil ogled Matjaževe domačije na 

Pahi. Gre za približno 150 let staro s 
slamo prekrito kmečko hišo, kakršne 
so nekoč gradili na Dolenjskem. Sle-
dil je sprejem s pehtranovo potico 
in ogled domačije, bivalnih prosto-
rov in stare kleti, predstavili so nam 
zgodbo o cvičku, ki nas je spremljala 

ob degustaciji več vrst cvička. Ogle-
dali smo si tudi cerkvico sv. Jurija s 
prenovljenim baročnim oltarjem, ki 
stoji na vrhu hriba, od koder se odpi-
ra čudovit razgled na dolenjsko po-
krajino. Prijeten dan smo zaključili z 
večerjo v gostišču na Otočcu. 
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec OKTOBER 2021
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec AVGUST 2021 1.900,43 
€. 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 2020 je 34,89 % (Ur.l. RS 32/2021). 

Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od do-
hodkov iz delovnega razmerja v letu 2021 (vir: obvestilo 
FURS 16.12.2020):

  

nad do

708,33 16%

708,33 2.083,33 113,33 +26% nad 708,33

2.083,33 4.166,67 470,83 +33% nad 2.083,33

4.166,67 6.000,00 1.158,33 +39% nad 4.166,67

6.000,00 1.873,33 +50% nad 6.000,00

MESEČNE DAVČNE OLAJŠAVE V LETU 2021:

Splošna olajšava:

če znaša mesečna bruto 
plača v 

znaša splošna   
olajšava v 

nad do

1.109,74
 291,67 + (1.558,37 – 

(1,40427 x bruto dohodek))

1.109,74 291,67

Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije 
dohodnine upošteva povečana splošna olajšava, se davč-
na osnova zmanjša za 291,67 €.

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 nego in varstvo 735,83 €

za vsakega drugega vzdrževanega 
družinskega člana 203,08 €

olajšava za prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje – letno do 

2.819,09 €

za rezidenta, ki se izobražuje in ima status 
dijaka ali študenta - letno 3.500,00 €

Minimalna in zajamčena plača
Zajamčena plača znaša od 1. avgusta 2006 dalje 237,73 €. 
Minimalna plača  za delo s polnim delovnim časom, 
opravljeno od 1.1.2021 dalje znaša  1.024,24 €  (Ur.l. 
RS 12/2021). 

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec OKTOBER 2021 upo-
števajte 21 dni - skupaj 168 ur. Regres za prehrano za-
sebnika 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  

1.4.2021 dalje v višini 38,68 € (Ur.l.RS 36/21), nakazati 
na PDP ZPIZ: 01100 8882000003 19  davčna št. plačni-
ka – 44008

• prispevek za poškodbe pri delu in poklicno bolezen (0,53 % 
od PP) v znesku  9,65 € 

• prispevek po 55.a členu ZZVZZ-M (6,36 % od 0,25 % PP) v 
znesku  28,96 € 

Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 38,61 € 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 spletna stran FURS: http://
www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/prispevki_
za_socialno_varnost. 

Mesec Delovniki Prazniki Skupaj Št. ur na 
mesec

Januar 20 (160) 1 (8) 21 168
Februar 19 (152) 1 (8) 20 160
Marec 23 (184) 0 23 184
April 20 (160) 2 (16) 22 176
Maj 21 (168) 0 21 168
Junij 21 (168) 1 (8) 22 176
Julij 22 (176) 0 22 176
Avgust 22 (176) 0 22 176
September 22 (176) 0 22 176
Oktober 21 (168) 0 21 168
November 21 (168) 1 (8) 22 176
December 23 (184) 0 23 184
Skupaj 255 (2040) 6 (48) 261 2088

Število delovnih dni po mesecih v letu 2021
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih –    OKTOBER 2021

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR Prehodni davčni 

podračun
Referenca

60 % PP** 3,5 PP***

1.113.72 6.496,70

1.856,20  

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%   172,63 1.006,99

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%   98,56 574,96

Skupaj prispevki za PIZ  SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 271,19 1.581,95

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%   70,83 413,19

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%   73,06 426,18

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%   5,90 34,43

Skupaj prispevki za ZZ  SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 149,79 873,80

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%   1,11 6,50

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%   1,11 6,50

Skupaj prispevki za starš. var.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 2,22 13,00

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%   1,56 9,10

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%   0,67 3,90

Skupaj prispevki za zaposl.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 2,23 13,00

Skupaj drugi prisp.    4,45 26,00

PRISPEVKI SKUPAJ    425,43 2.481,75

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2020 (PP):  1.856,20 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu  2021 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače: 60 % od    
1.856,20 =  1.113,72 EUR
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim od-
stavkom 145. člena ZPIZ-2):  1.856,20 x 3,5 =  6.496,70 EUR
Davčni organ bo sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga najpozneje do 10. dne v me-
secu za pretekli mesec vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki. Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni, ali 
če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem eDavki sam predložiti OPSVZ najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli 
mesec. Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.    

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v 
delovnem razmerju

Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega razmerja ve-
zane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Za izplačila od 1.1. do vključno 28.2. se 
za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega 
leta, za izplačila od 1. 3. dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta. Najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno 
varnost določa četrti odstavek 144. člena ZPIZ-2. V skladu z določbo 410. člen ZPIZ-2 minimalna osnova v letu 2021 znaša 
60  % povprečne plače.

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1.3.2021 do 
31.7.2021 in izplačila od 1.1.2022 do 28.2.2022 znaša 1.113,72 eur (60 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračuna-
ne na mesec, ki za leto 2020 znaša 1.856,20 eur).

V skladu z 28. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 - ZDUOP se ne glede na četrti odstavek 
144. člena in drugi odstavek 152. člena ZPIZ-2 najnižja osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestila plače za 
plače in nadomestila plače, izplačane za mesece od 1.7. do 31.12.2021, določi v višini minimalne plače, ki za leto 2021 
znaša 1.024,24 EUR. Praviloma so plače za posamezen mesec izplačane v naslednjem mesecu, kar pomeni, da se ta osnova 
uporablja za izplačila od 1.8.2021 do vključno 31.1.2022. Stališče je usklajeno z Zavodom za pokojninsko in invalidsko za-
varovanje Slovenije. 

Vir: FURS
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VABILO 
K ODDAJI NEZAVEZUJOČIH PONUDB 

Predmet najema: 
kinodvorana Metropol in kavarna Metropol

Najemodajalec:  Minis d.o.o., Velika Pirešica 1, 3310 Žalec

Rok oddaje ponudbe: 10.12.2021 

Način oddaje ponudbe:
-  pisno s priporočeno pošto na naslov: Minis d.o.o., Velika Pirešica 1, 3310 Žalec, s pripisom »Ponudba 

za najem«,
-  ponudbo lahko oddate samo za kinodvorano Metropol  ali samo za kavarno Metropol ali za oboje sku-

paj

Opis predmeta najema:
Kino Metropol: 
ID znak nepremičnine: 1077 - 1711 - 4
Naslov: Stanetova ulica 15, 3000 Celje
Dejanska raba dela stavbe: del stavbe za kulturo in razvedrilo
Uporabna površina dela stavbe: 482,5 m
Kavarna Metropol:
ID znak nepremičnine: 1077 - 1711 - 5
Naslov: Stanetova ulica 15, 3000 Celje
Dejanska raba dela stavbe: restavracija, gostilna
Uporabna površina dela stavbe: 120,6 m2, klet pod kavarno v izmeri 47.1 m2 in  47.8 m2 ter souporaba 
stranišča v izmeri 6.8 m2 in souporaba stranišče v izmeri 8.3 m2


