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  CENIK 

Velja od 1.8.2022 

Za

p. 

št. 

Vrsta storitve EM 
Cena v EUR 

(z DDV) 

Cena v EUR 

(brez DDV) 

1 2 3 4 5 

 ZAMUDA PRI ODDAJI V EKSPEDIT 

1 Zamuda pri oddaji v ekspedit - na eno točko točka 1,2810 1,0500 

2 Zamuda pri oddaji v ekspedit - dodatek pri oddaji materialov kos 0,0039 0,0032 

 STORITVE DIREKTNEGA MARKETINGA 

1 Priprava enostavnega razdelilnika za prenos nenaslovljenih pošiljk kos 6,1000 5,0000 

3 Priprava podatkovne baze za po kriterijih segmentacije - na pošto kos 0,9760 0,8000 

4 
Priprava podatkovne baze po kriterijih segmentacije - kriterij 

segmenitranja 
kos 6,1000 5,0000 

5 
Svetovanje (priprava podatkovne baze, priprava razdelilnikov, 

trženjsko svetovanje) - na uro 
ura 

cena delovne ure 

VII. poklicne 

skupine za 

zunanje 

uporabnike iz 

cenika Cene 

delovnih ur   

cena delovne ure VII. 

poklicne skupine za 

zunanje uporabnike iz 

cenika Cene delovnih 

ur   

 DELOVNE URE ZA ZUNANJE UPORABNIKE 

1 Delovne ure za zunanje uporabnike - I. skupina poklicev kos 20,8900 17,1230 

2 Delovne ure za zunanje uporabnike - II. skupina poklicev kos 22,3800 18,3443 

3 Delovne ure za zunanje uporabnike - III. skupina poklicev kos 25,3600 20,7869 

4 Delovne ure za zunanje uporabnike - IV. skupina poklicev kos 29,8500 24,4672 

5 Delovne ure za zunanje uporabnike - V. skupina poklicev kos 32,0800 26,2951 

6 Delovne ure za zunanje uporabnike - VI. skupina poklicev kos 35,8200 29,3607 

7 Delovne ure za zunanje uporabnike - VII. skupina poklicev kos 43,2800 35,4754 

8 Delovne ure za zunanje uporabnike - opravljeno na pošti kos 43,2800 35,4754 

 EKSPRESNI PREVOZ TOVORA 

1 Ekspresni prevoz tovora - osnovna cena kos 45,3800 37,1967 

2 
Ekspresni prevoz tovora - cena na prevožen kilometer SDV 

(zaračuna se v obe smeri) 
kos 

0,8700 0,7131 

3 
Ekspresni prevoz tovora - cena na prevožen kilometer TV (zaračuna 

se v obe smeri) 
kos 

1,2600 1,0328 

4 
Ekspresni prevoz tovora - cena na prevožen kilometer TV/TP 

(zaračuna se v obe smeri) 
kos 

1,6900 1,3852 

 

 

 

 

 

 

CENIK DOPOLNILNIH STORITEV 
 


