
 
CENIK STORITEV OOZ VELENJE 

 

 
 

Produkt / Storitev Cena za člane Cena za nečlane 

Svetovanje: 

Prva ura brezplačno*1 
nato 20 EUR / uro*1 

40 EUR / uro*1 

- osnovno podjetniško svetovanje, 

- svetovanje s področja delovno-pravne zakonodaje, 

- davčno svetovanje, 

- svetovanje s področja varnosti in zdravja pri delu, 

- svetovanje s področja opravljanja storitev v tujini, 

- svetovanje glede aktualnih razpisov.  

Pomoč pri izdelavi poslovnega načrta 20 EUR / uro*1 40 EUR / uro*1 

Prijava opravljanja storitev v tujini (Nemčija in Avstrija) 40 EUR / prijavo*1 80 EUR / prijavo*1 

Pomoč pri prijavi na aktualne razpise ter pripravi razpisne dokumentacije 20 EUR / uro 40 EUR / uro 

Vezana knjiga računov 4 EUR 5 EUR  

Prevajanje besedila 

15 EUR / stran*2  25 EUR / stran*2 - iz angleščine v slovenščino 

- iz slovenščine v angleščino 

Pomoč pri pisanju poslovnih dopisov (vabila, naročila, prošnje, reklamacije, zahtevki, pritožbe) 7 EUR / stran*2 15 EUR / stran*2 

Pisanje besedil za spletne strani 12,50 EUR / stran*2 25 EUR / stran*2 

Pisanje marketinških besedil 15 EUR / stran*2 30 EUR / stran*2  

Najem predavalnice OOZ Velenje 
brezplačno*3 v času uradnih ur 15 EUR / uro 

15 EUR / uro oz. 30 EUR / dan 30 EUR / dan 

Oglaševanje na obcestnem reklamnem panoju 180 EUR / mesec 300 EUR / mesec 

*1 - Gre za storitve, ki jih opravi svetovalka OOZ Velenje, vse dodatne stroške morebitnih zunanjih izvajalcev (npr. sodnih tolmačev, odvetnikov,…) nosi kupec sam. 

*2 – Stran obsega 1500 znakov brez presledkov ali 250 besed. 

*3 – Brezplačen najem predavalnice za člane OOZ Velenje je mogoč v času uradnih ur OOZ Velenje, ki so: ponedeljek, torek, četrtek od 08:00 do 15:00, sreda od 08:00 do 17:00 ter petek od 08:00 do 13:00 ure, izven teh ur velja enaka cena 

kot za nečlane. Individualni dogovor v kolikor gre za najem za daljše časovno obdobje. 

*4 –Individualni dogovor v kolikor gre za najem za daljše časovno obdobje. 

 


