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Izdajatelj:
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje
Telefon: 03 425 22 74, 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 600 izvodov.

Individualno svetovanje za 
člane na naši zbornici

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

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

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

Prosimo, da se za posamezno vrsto svetovanja pred-
hodno naročite po telefonu. Če se član na dogovorjeni 
termin kljub predhodnemu dogovoru svetovanja ne 
bo udeležil in o tem vsaj 1 dan pred dogovorjenim 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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ZNANJE JE KONKURENČNA PREDNOST

Na OOZ Celje od 1.1.2018 izvajamo podporne storitve za potencialne podjetnike ter mikro, mala in srednja podjetja 
v okviru projekta SPOT svetovanje SAVINJSKA. Podporne storitve zajemajo podjetniško svetovanje, informiranje, 
podjetniško usposabljanje ter storitve s področja internacionalizacije. Analiza lanskih rezultatov kaže, da so se tako 
podjetniki kot potencialni podjetniki v največji meri posluževali svetovanja ter se udeleževali izobraževalnih dogod-
kov v obliki nekaj urnih delavnic in daljših usposabljanj v trajanju od 15 do 20 ur. 

Z izvajanjem vseh navedenih aktivnosti nadaljujemo tudi v letu 2019, pri čemer zelo skrbno izbiramo izobraževalne 
tematike in si prizadevamo, da so vsebine aktualne in uporabne, predvsem pa prilagojene potrebam potencialnih 
podjetnikov ter MSP. V zadnjih dneh februarja se je zaključilo 20 urno usposabljanje s področja digitalnih vsebin, v 
okviru katerega so udeleženci spoznali: digitalne trende v svetu ter kako jih uporabiti za svoje poslovanje, značilnosti 
dobre spletne strani in alternative lastni spletni strani, osnove iskalnega marketinga in delovanja iskalnika Google, 
uporabo Google my business, koristi in možnosti družbenih omrežij (Facebook, Instagram, Linkedin), uporabo brez-
plačnega orodja za oblikovanje Canva, osnove uporabe Google drive storitve ter You tube in pomen video posnetkov. 
Predvsem pa je bil poudarek na načinu, kako implementirati vsebinski marketing v komuniciranje lastnega podjetja. 
Kako koristna in uporabna je bila opisana vsebina za udeležence pa je razvidno iz naslednjih mnenj:
 
Mojca Jamnikar, Trgovina Čebelca, Celje: »Sem hvaležna, da sem dobila informacijo o predavanju, ki je zelo 
koristno in polno uporabno za poslovno uporabo. Gospa Biserka Kisič je prava oseba, ki na preprost in razumljiv 
način poda ogromno novega znanja.«

Simona Klokočovnik: »Z delavnico smo bili izredno zadovoljni. Kljub temu, da sem jo obiskovala drugič, sem se 
naučila veliko novega in dobila ogromno za posel navdihujočih idej! Nekatere stvari so sedle šele sedaj. Prepričana 
sem, da bi, če bi jo obiskala še tretjič, odnesla še več! Zahvaljujem se vam za organizacijo tako kvalitetnega usposa-
bljanja, pa vse spoštovanje predavateljici.«

Nina Kristanšek, Alojz Kristanšek s.p.: »Na usposabljanju sem se naučila zelo veliko praktično uporabnih 
vsebin, ki jih bom sedaj znala uporabiti v prid našega podjetja. Predavateljica me je navdušila z odličnim znanjem 
iz tega področja, še bolj pa s svojim popolnim andragoškim pristopom predaje znanja. Z največjim veseljem se bom 
udeležila njenega naslednjega seminarja.«

Tinkara Fortuna: »Biserka je odlična predavateljica. Njene delavnice so vsebinsko polne, poljudne in zanimive, 
vzdušje pa nabito s pozitivno energijo.«

Melita Travnik, Kamenik d.o.o.: »Usposabljanje o digitalnem marketingu je bilo tako zanimivo, poučno in 
hkrati zabavno, da je prav škoda, da ga je že konec.«

Katja Zupanc, direktorica L&G d.o.o.: »Z usposabljanjem sem bila zelo zadovoljna. Predavateljica je izjemno 
kvalitetno, uporabno in razumljivo predstavila vsebino. Pridobljeno znanje bom s pridom uporabljala, ker postaja 
splet eden temeljnih kanalov komunikacije s strankami. Z veseljem se pridružim seminarju s podobno vsebino in 
poglabljam svoje znanje tudi v bodoče.«

Katja Hempt: »Predavateljica nam je na razumljiv in praktičen način podala ogromno vsebin s področja digital-
nega marketinga. Vsebine nam je prikazala na konkretnih primerih, seznanila pa nas je tudi z vsemi dodatnimi in-
formacijami in malimi skrivnostmi, ki pa lahko prinesejo velike uspehe. Z veseljem bi se ponovno udeležila njenega 
usposabljanja...skratka čista petka.«
Andrejka Weilguny Stoklas, Očesna OPTIKA-VIDIM TE: »Predavanje je bilo odlično izvedeno in podana 
jasna, razumljiva razlaga. Predavateljica ima vse kompetence za priporočila - še kdaj, še komu! Za izbrano vsebino - 
Vaše podjetje na spletu - oblike, možnosti,  orodja, omrežja - pa že naslov pove, kako aktualna je.«

OOZ Celje bo za ciljne skupine projekta tudi v prihodnje izvajala aktivnosti s ciljem povečanja znanja in informirano-
sti za reševanje izzivov na podjetniški poti, zato vas vabimo, da nas spremljate na naši spletni strani www.ooz-celje.
si ter podporne storitve izkoristite v največji meri. 

Svetovalka SPOT svetovanje SAVINJSKA
Martina Rečnik

ZBORNICA CELJE
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Javni poziv SPS - vavčerji

Peter Pišek – Naj Celjan 2018

Podjetnik Peter Pišek, podpredsednik OZS in OOZ Celje, 
predsednik sekcije za promet pri OZS in Podjetnik leta 
2018 je po izboru časopisa Celjan postal Naj Celjan 2018, 
kar je še dodatna potrditev njegovega uspešnega dela na 
različnih področjih.

V časopisu Celjan so ob utemeljitvi naziva zapisali: »Nje-
govo podjetje je eno izmed najhitreje rastočih v regiji. 
Nastalo je pred 13. leti. Poleg klasičnih prevozov blaga, 
občutljivega na temperaturno, opravljajo tudi številne 
specialne prevoze. 

SPS je objavil dva javna poziva za pridobitev vavčerjev, katerih namen je dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in 
storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij.
- vavčer za pridobitev certifikatov (upravičeni stroški: (stroški priprave na certificiranje – zunanji izvajalec, stro-

ški certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov ter standardov (ISO, 
IATF…), minimalna višina 1.000 €, max višina 9.999,99 €.

- vavčer za zaščito patentov, modelov in znamk (upravičeni stroški: stroški priprave dokumentacije za prijavo in/
ali vzdrževanje in/ali širjenje v tujino patenta, modela, znamke, vključuje strošek zastopnika za pripravo dokumen-
tacije; stroški prijave pri tujih patentnih uradih ali evropskem patentnem uradu, tudi strošek uradne pristojbine za 
prijavo, registracijo, vzdrževanje, popolni preizkus; stroški prevoda prijave). Minimalna višina 1.000 €, max. višina 
5.000 € brez vključenega popolnega preizkusa, 9.999,99 € z vključenim popolnim preizkusom.

Pomembno: 
- DDV ni upravičen strošek
- obdobje upravičenih stroškov: od 1.1.2019 do 30.9.2023
- javni poziv se izvaja v okviru sheme »de minimis« 

Več informacij na spletni povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi.

 

Lani novozgrajeni logistični center na Lopati pri Celju, po-
leg skladiščnih kapacitet ponuja tudi avtopralnico, servi-
sno delavnico, logistične pisarne in nastanitve za voznike. 
Podjetnik leta 2018 ni samo odličen podjetnik, dejaven je 
tudi na drugih področjih tako na lokalnem kot državnem 
območju.«

Petru Pišku, Podjetniku leta 2018 in Naj Celjanu 2018 
iskreno čestitamo in smo ponosni, da je član vodstva 
OOZ Celje in zastopa interese članov tako na lokal-
nem kot državnem nivoju.

 

Vir foto: novice.si
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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA 
VABILO NA 20 URNO USPOSABLJANJE: 

»POSLOVNA KOMUNIKACIJA V NEMŠKEM JEZIKU« 
 
Program usposabljanja je namenjen potencialnim podjetnikom ter malim in srednjim podjetjem, ki jih 
zanima nemško govoreči trg EU. Program je zasnovan tako, da bodo udeleženci aktivno sodelovali vseh 20 
ur. Pogoj za udeležbo je osnovna raven znanja nemškega jezika (A1) in obveznost udeležbe vseh 20 ur 
usposabljanja (s podpisom prijavnice se zavezujete k rednemu obiskovanju celotnega usposabljanja). 
 
Izvedba bo potekala v naslednjih terminih: 

• ponedeljek, 4.3.2019, od 8. do 12.30 ure, 
• ponedeljek, 11.3.2019, od 8. do 12.30 ure, 
• ponedeljek, 18.3. 2019, od 8. do 12.30 ure, 
• ponedeljek, 25.3.2019, od 8. do 12.30 ure. 

 
Lokacija izvedbe: OOZ Celje, Cesta na Ostrožno 4, Celje 
 
Vsebina usposabljanja:  

• poslovna kultura v nemško govorečih državah v EU 
• komunikacija po telefonu in elektronski pošti  
• priprava na poslovna srečanja 
• poslovna konverzacija 

 
Izvajalka: Greta Jenček, samostojna podjetnica z 8 let novinarskih izkušenj, 25 let pedagoških izkušenj (od 
tega več kot 10 let v izobraževanju odraslih),  17 let sodna tolmačka za nemški jezik in  5 let urednica na 
mednarodnih učbeniških projektih. 
 
Udeležba na usposabljanju je brezplačna za vse udeležence. V kolikor se boste na usposabljanje 
prijavili in prejeli našo potrditev o uvrstitvi v skupino,  a se usposabljanja brez predhodne pisne odjave vsaj 
dva dni pred začetkom usposabljanja ne boste udeležili, vam bomo zaračunali stroške v višini 200 EUR.  
 
Izpolnjeno prijavnico pričakujemo na elektronski naslov simona.zupanc@ozs.si do srede, 27.2.2019, oziroma 
do zapolnitve prostih mest v skupini.  
 
Vljudno vabljeni! 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

P R I J A V N I C A  
POSLOVNA KOMUNIKACIJA V NEMŠKEM JEZIKU 

 
(izpolnjeno prijavnico pošljite do srede, 27.2.2019, na e-mail simona.zupanc@ozs.si.   
 

NAZIV/FIRMA PODJETJA/S.P.: ______________________________________ 

NASLOV: ______________________________________________________ 

DAVČNA ŠTEVILKA:  __________________________ 

TELEFON OZ. GSM: _______________   E-POŠTA:_______________________ 

IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA: 

_____________________________________________________________ 

     PODPIS: _________________________                                                          

ZBORNICA CELJE
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Obvestila za izplačilo plač delavcem, 
ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih 
za mesec JANUAR 2019
Po podatkih Statističnega urada RS je znašala povprečna me-
sečna bruto plača v RS za mesec NOVEMBER 2018 1.812,73 
€.  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 2017 je 34,72 % (Ur. l. RS 17/2018). 

Mesečna lestvica za obračun akontacije dohodnine od do-
hodkov iz delovnega razmerja v letu 2019 (vir: obvestilo 
FURS 19. 12. 2018)

  

668,44 16%

   668,44 1.700,00     106,95 +27%  nad 668,44

1.700,00 4.000,00     385,47 +34% nad 1.700,00

4.000,00 5.908,93 1.167,47 +39% nad 4.000,00

5.908,93 1.911,95 +50% nad 5.908,93

5.908,93 1.911,95 +50% nad 5.908,93

MESEČNE DAVČNE OLAJŠAVE V LETU 2019:

Splošna olajšava:

če znaša mesečna bruto 
plača v 

znaša splošna   
olajšava v 

nad do

    930,53 543,32

930,53 1.109,74
 275,22 + (1.660,18 – 

(1,49601 x bruto dohodek))
1.109,74 275,22

Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije 
dohodnine upošteva povečana splošna olajšava, se davč-
na osnova zmanjša za 275,22 €.

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 3.302,70 €

Minimalna in zajamčena plača
Zajamčena plača znaša od 1. avgusta 2006 dalje 237,73 €. Mini-
malna plača  za delo s polnim delovnim časom, opravlje-
no od 1.1.2019 dalje znaša  886,63 €  (Ur.l. RS 83/2018).    

Prehrana
Pri obračunu prispevkov za mesec  JANUAR 2019 upoštevaj-
te 19 delovnih dni in 2 praznika - skupaj 184 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. 2018 dalje v višini 33,90 € (Ur. l. RS 19/18), 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 8,88 € 

• prispevek po 55.a členu ZZVZZ-M (6,36 % od 0,25 % PP) v 
znesku   26,65 €  

Zadnja dva prispevka v skupnem znesku 35,53 € 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 21 (168) 2 (16) 23 184
Februar 19 (152) 1 (8) 20 160
Marec 21 (168) 0 21 168
April 21 (168) 1 (8) 22 176
Maj 21 (168) 2 (16) 23 184
Junij 19 (152) 1 (8) 20 160
Julij 23 (184) 0 23 184
Avgust 21 (168) 1 (8) 22 176
September 21 (168) 0 21 168
Oktober 22 (176) 1 (8) 23 184
November 20 (160) 1 (8) 21 168
December 20 (160) 2 (16) 22 176
Skupaj 249 (1992) 12 (96) 261 2088

Število delovnih dni za leto 2019 (40-urni delovni teden)
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Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – JANUAR  2019

Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR Prehodni davčni 

podračun
Referenca

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

976,17 5.694,33

1.626,95 EUR*  

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50%   151,31 882,62

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85%   86,39 503,95

Skupaj prispevki za PIZ  SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 237,70 1.386,57

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36%   62,08 362,16

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56%   64,04 373,55

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53%   5,17 30,18

Skupaj prispevki za ZZ  SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 131,29 765,89

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10%   0,98 5,69

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10%   0,98 5,69

Skupaj prispevki za starš. var.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,96 11,38

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14%   1,37 7,97

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06%   0,59 3,42

Skupaj prispevki za zaposl.  SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,96 11,39

Skupaj drugi prisp.    3,92 22,77

PRISPEVKI SKUPAJ    372,91 2.175,23

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2017 (PP):  1.626,95 EUR
** Minimalna osnova za prispevke samozaposlenih v letu  2018 znaša 60 % zadnje znane povprečne letne plače: 60 % od  
PP2017   1.626,95 =   976,16 EUR
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim 
odstavkom 145. člena ZPIZ-2):  1.626,95 x 3,5 =  5.694,33 EUR

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 veza-
ne 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 2019 znaša 56 % povprečne plače.

Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju, za izplačila od 1.1.2019 
do 28.2.2019, znaša 911,09 EUR (56 % povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2017 
znaša 1.626,95 EUR).

Za izplačila od 1. 3. 2019 dalje bo najnižja osnova za obračun prispevkov za osebe v delovnem razmerju določena v višini 
56 % povprečne letne plače zaposlenih v RS za leto 2018, preračunane na mesec (znesek bo znan po objavi povprečne letne 
plače zaposlenih v RS za leto 2018). Vir: FURS
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 ČLANOM OOZ CELJE

VABILO K OBJAVI OGLASOV V ZBORNIKU  
OB 50. LETNICI OOZ CELJE

Na OOZ Celje bomo ob 50. letnici delovanja izdali zbornik, ki bo izšel  v maju 2019. V uvodu zbornika je prostor 
namenjen kratki predstavitvi občin, v nadaljevanju pa bo predstavljeno delo in izvedeni projekti  zbornice v ce-
lotnem obdobju delovanja. Drugi del zbornika je namenjen oglaševanju. Zbornik bo posredovan vsem članom 
OOZ Celje, občinam na področju, ki ga pokriva zbornica, Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in drugim OOZ, 
na razpolago pa bo tudi na sedežu zbornice. Vabimo vas, da se v katalogu predstavite z oglasom.

Dimenzije oglasov: 

1/1 167 x 222 mm  (celostranski, pokončen)

1/2 167 x 110 mm  (polovica strani, ležeč)

1/4   81 x 109 mm  (četrt strani, pokončen)

1/8   81 x   52 mm  (osmina strani, ležeč)

Format: pdf, brez robov

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

N A R O Č I L N I C A
PODJETJE/S.P.: 
         
SEDEŽ: 
        
 KONTAKTNA OSEBA: 
       
ZAVEZANEC ZA DDV:   DA    NE   (obkroži!),    DAVČNA ŠT.:         
  
E-POŠTA:      GSM:   

Naročamo reklamni oglas v velikosti :
  1/8 strani  color               60,00 €     
 ¼  strani   color            100,00 €
 ½ strani   color             200,00 €
   1  stran    color             400,00 €

V cenah ni zajet DDV.

Na naročilnici označite izbrano velikost reklamnega oglasa. Izpolnjeno naročilnico in oglas posredujte po 
e-pošti  marti na.recnik@ozs.si najkasneje do petka, 29. marca 2019. Oglas naj bo v pdf formatu in brez 
robov.

Kraj in datum: _____________________                     Podpis in žig: ______________

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


