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28. februar 2008 je rok,
ki ga ne smete zamuditi –
DURS poziva dav~ne zavezance k vlo`itvi napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah,
ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih dr`avah ~lanicah EU, dose`enih v
letu 2007 in k vlo`itvi napovedi za odmero dohodnine od dobi~ka iz
odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih dele`ev ter investicijskih
kuponov za leto 2007.
Obe napovedi morajo zavezanci, ki izpolnjujejo pogoje, oddati
do 28. februarja 2008 pri dav~nem organu.

PROGRAM BREZPLA^NEGA SVETOVANJA
Na OOZ Tr`i~ imamo naslednja brezpla~na svetovanja:
- pravno svetovanje - organiziramo vsak prvi in tretji ponedeljek v
mesecu - g. Janez Kikel. Naro~ite se do zadnjega ~etrtka pred svetovanjem na OOZ Tr`i~, tel. 592 33 40. ^e za posamezni termin ne
bo prijav, potem svetovanje odpade
- knjigovodsko in ra~unovodsko svetovanje - poteka vsak ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure - g. Jure Erlah,
tel. 592 40 20
- splo{no poslovno, zakonodajno in kreditno svetovanje - posredovanje specifi~nih informacij, ipd. poteka vsak ponedeljek od 8.
- 12., sredo od 8. - 16. in petek 8. -12. ure.

VSEBINE

OBVESTILO DURS

1

10. RAZPIS ZA OPRAVLJANJE
MOJSTRSKEGA IZPITA

2

USPOSABLJANJE IZ VARSTVA
PRI DELU

2

PLA^E

3

KARTICA OBRTNIK

5

[PORT

5

RAZPIS ZA LETOVANJE V
TERMAH OLIMIJA

7

NOVI KANGOO

9

KRI@ANKA

10

OBMO^NA OBRTNO-PODJETNI[KA
Z B O R N I C A

T R @ I ^
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Vsa svetovanja so brezpla~na in potekajo na OOZ Tr`i~,
Predilni{ka c. 8, telefon 592 33 40, GSM 031 365 842.

IZDAJA:
OBMO^NA OBRTNO-PODJETNI[KA
ZBORNICA TR@I^
Predilni{ka cesta 8, 4290 Tr`i~

PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI ^LANOV

tel.

04 592 33 40
04 596 11 83

V Obvestilih in Tr`i~anu je mo`na predstavitev dejavnosti firme.
Predstavitev ~lanov, ki imajo poravnano ~lanarino zbornici je
brezpla~na, nepla~niki ~lanarine pa objavo pla~ajo po ceniku oglasov.

gsm

031 365 842

faks:

04 596 30 20

CENIK
VELIKOST

OGLASOV OOZ TR@I^
MESE^NO
EUR

CELA STRAN

104.32

transakcijski ra~un pri ABANKI D.D.
Ljubljana
{t. 05100-8010006221
e-po{ta: aleksandra.kojicaozs.si.

LETNO

SIT

dav~na {t.: 78405408
nismo dav~ni zavezanci

Izhaja enkrat mese~no v nakladi 380
izvodov.

EUR

SIT

25.000 1.147.55

275.000

Glasilo je brezpla~no za ~lane zbornice.
Oblikovanje in prelom: Maja Perko
Tisk: Tiskarna Uzar Tr`i~

1/2 STRANI

66.77

16.000

734.43

176.000

1/3 STRANI

50.08

12.000

367.22

88.000

1/4 STRANI

16.69

4.000

183.61

44.000

Opomba: cene veljajo za notranje strani obvestil, ~rno-beli tisk.
Predsednik skup{~ine
Janko Ribnikar, l.r.
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10.

RAZPIS ZA OPRAVLJANJE
MOJSTRSKEGA IZPITA
RAZPISNI ROK ZA^NE TE^I
14. JANUARJA 2008 IN TRAJA
DO 31. DECEMBRA 2008.
Pogoji za opravljanje mojstrskega izpita
V skladu z dolo~ili 28. ~lena Obrtnega zakona (Uradni list RS, {t.
40/2004 - uradno pre~i{~eno besedilo) ima pravico do opravljanje
mojstrskega izpita, kdor:
-

je pridobil srednjo poklicno izobrazbo in ima vsaj tri leta izku{enj na
podro~ju, na katerem `eli opravljati mojstrski izpit,
je pridobil srednjo strokovno izobrazbo in ima vsaj dve leti izku{enj
na podro~ju, na katerem `eli opravljati mojstrski izpit,
ima najmanj vi{jo strokovno izobrazbo in vsaj eno leto izku{enj na
podro~ju, na katerem `eli opravljati mojstrski izpit.

Delovne izku{nje niso vezane na redno delovno razmerje, kandidat za
pristop k mojstrskemu izpitu pa je dol`an obvezno k vlogi prilo`iti
potrdilo delodajalca oziroma delodajalcev, iz katerega bo razvidno
obdobje pridobivanja izku{enj ter dela in naloge, ki jih je kandidat pri
njem opravljal.
Prijava k opravljanju mojstrskega izpita
Pisne prijave za pristop k opravljanju mojstrskega izpita po{ljejo kandidati skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev in ostalo zahtevano dokumentacijo, na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo na obmo~nih obrtnih
zbornicah, Obrtni zbornici Slovenije ali na spletni strani.
Vlogo za pristop k mojstrskemu izpitu lahko kandidati od 6. novembra
2007 dalje po{ljejo na Obrtno-podjetni{ko zbornico Slovenije, Celov{ka
cesta 71, 1000 Ljubljana, s pripisom 'Mojstrski izpiti' ali prinesejo osebno, v ~asu uradnih ur (ponedeljek, sreda: od 10.00 do 12.00 in od 13.00
do 15.00 ter petek: od 9.00 do 12.00).
Obrtno-podjetni{ka zbornica Slovenije najkasneje v tridesetih dneh po
vlo`itvi popolne prijave obvesti kandidata o izpolnjevanju pogojev za
pristop k mojstrskemu izpitu z dolo~itvijo pristopnega roka.
Prijavnina
Kandidat mora ob vlo`itvi prijave na razpis za opravljanje mojstrskega
izpita pla~ati prijavnino za opravljanje mojstrskega izpita, ki zna{a
381,30 EUR. Dokon~ni obra~un stro{kov bodo kandidati prejeli skupaj z
obvestilom o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Cenik mojstrskega izpita
za vsak naziv je na voljo na spletnih straneh www.ozs.si oziroma na
spletni strani CENIK.
Pristopni roki na 10. razpisu za mojstrske izpite
V okviru 10. razpisa so dolo~eni trije pristopni roki. Prvi pristopni rok
na tem razpisu je 10. april 2008. Kandidati, ki bodo oddali popolne
vloge do 28. marca 2008 bodo v aprilu povabljeni na informativni dan in
bodo z 10. aprilom lahko pri~eli opravljati izpite.
Drugi pristopni rok bo 10. julij 2008 in bo veljal za kandidate, ki bodo
oddali popolne vloge do 20.6.2008. Tretji pristopni rok je 10. decembra
2007; rok za oddajo popolne vloge je 26. november 2007.
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Dodatne informacije
Vse dodatne informacije lahko kandidati dobijo v slu`bi Obrtno-podjetni{ke zbornice Slovenije za javna
pooblastila na podro~ju mojstrskih
izpitov, v ~asu svetovalnih ur
(ponedeljek, sreda od 10.00 do 12.00
in od 13.00 do 15.00 ter petek: od
09.00 do 12.00), po telefonu 01/58 30
554, 01/58 30 544, 01/58 30 574.

USPOSABLJANJE
IZ VARSTVA
PRI DELU
Zahteva Zakona o varnosti in
zdravju pri delu je tudi periodi~no
obnavljanje usposabljanja iz varstva pri delu.
Usposabljanje bomo ponovno
organizirali v torek, 4. marca
2008, ob 17. uri v sejni sobi OOZ
Tr`i~, Predilni{ka 8.

Rok prijave:
petek, 29.2.2008,
s prilo`eno prijavnico.
Cena: 20 EUR in 20% DDV (skupaj 24 EUR) na osebo za obrtnike,
podjetnike (d.o.o., d.n.o.) in zaposlene delavce pri podjetnikih.
Za delavce pri samostojnih podjetnikih, ki pla~ujejo 1% prispevka za
izobra`evanje delavcev, pla~a stro{ke usposabljanja Sklad za izobra`evanje delavcev pri samostojnih podjetnikih Gorenjske Kranj.
Stro{ki usposabljanja se pla~ajo na
dan usposabljanja. Lahko pa se
znesek naka`e na firmo predavatelja pred usposabljanjem na
poslovni ra~un {t.: 020210091305139 pri NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Enota banke
Medvode, KU[AR IZIDOR s.p.,
VIK – varnostni in`eniring Ku{ar,
Rakovnik 109, 1215 Medvode. V
tem primeru pa na usposabljanje
prinesete kopijo virmana oz.
izpiska o pla~ilu stro{kov.
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DAVEK

NA IZPLA^ANE PLA^E

Davek na izpla~ane pla~e PLA^UJEJO NA PODLAGI ZAKONA O
DAVKU NA IZPLA^ANE PLA^E (Ur.l. RS, {t. 21/06) pravne in fizi~ne
osebe, ki izpla~ujejo pla~e. Davek se obra~unava in pla~uje od bruto pla~.
Stopnje davka so od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008:
~e zna{a mese~na bruto pla~a
na zaposlenega

zna{a stopnja davka
v EUR

do 688,53 EUR

DAJATVE

ZA
S.P., KI NISO
ZAVAROVANI
IZ NASLOVA
OPRAVLJANJA
DEJAVNOSTI

0%

od 688,53 do 1.669,17 EUR

1,1 %

od 1.669,17 do 3.129,69 EUR

2,3 %

nad 3.129,69 EUR

4,4 %

prispevek za inval. in pok.
zavarovanje
25,57 EUR
(sprememba od 1.3.2007 dalje)

Lestvica za odmero dohodnine za leto 2008
^e zna{a neto letna
dav~na osnova v EUR

zna{a dohodnina v EUR

nad

7.187,60

~lanarina OOZ Tr`i~
od 10 do 50 EUR

do
7.187,60
14.375,20

14.375,20

prispevek za zdravstveno
zavarovanje
3,08 EUR
(sprememba Ur.i.118/27)

16%
1.150,02 +27%
nad 7.187,60
3.090,67 +41%
nad 14.375,20

OBMO^NA OBRTNO-PODJETNI[KA
Z B O R N I C A
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ZAVAROVALNE

PRISPEVKI
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so od 1. januarja 2002 dalje:
IZ ZAVAROVALNE OSNOVE
pokojninsko in invalidsko zavarovanje

15,50%

zdravstveno varstvo

6,36%

za zaposlovanje

0,14%

za porodni{ko varstvo

0,10%

SKUPAJ

22,10%

NA ZAVAROVALNO OSNOVO
pokojninsko in invalidsko zavarovanje

8,85%

za zdravstveno varstvo

6,56%

za zaposlovanje

0,06%

za po{kodbe pri delu in poklicne bolezni

0,53%

porodni{ko varstvo

0,10%

SKUPAJ

16,10%

SKUPAJ ZNA[AJO PRISPEVKI

38,20%

Za DELAVCE so prispevki iz zavarovalne osnove enaki kot za obrtnika,
t.j. 22,10%, na zavarovalno osnovo pa je dodatno 1% prispevka za izobra`evanje delavcev pri obrtnikih, t.j. skupaj 17,10%. Vsi prispevki za
zaposlenega delavca skupaj pa so 39,20%.
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OSNOVE ZA
OBRA^UN
PRISPEVKOV
ZA SP

V Ur. Listu RS, {t. 72/05, je bil dne
29.7.2005 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
pokojninskem
in
invalidskem
zavarovanju. Med drugim je v noveli
zakona uzakonjen tudi druga~en
na~in dolo~anja zavarovalne osnove
za samozaposlene zavarovance in
kmete (novi 209. ~len). Zavarovalna
osnova se dolo~a glede na vi{ino
povpre~ne pla~e zaposlenih v RS za
predzadnji mesec pred mesecem, v
katerem se dolo~a zavarovalna osnova, in ne ve~ glede na vi{ino pokojninske osnove.
Zavarovalne osnove so vsak mesec
objavljene v Svetovalcu revije
Obrtnik.
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MESE^NE

DAV^NE OLAJ[AVE V LETU 2008
246,63 EUR

Splo{na olaj{ava
Posebne olaj{ave
za prvega vzdr`evanega otroka

181,98 EUR

za drugega vzdr`evanega otroka

197,84 EUR

za tretjega vzdr`evanega otroka

329,96 EUR

za ~etrtega vzdr`evanega otroka

462,09 EUR

za petega vzdr`evanega otroka

594,21 EUR

za vse nadaljnje vzdr`evane otroke se olaj{ava pove~a za

132,21 EUR

glede na vi{ino olaj{ave za predhodnega vzdr`evanega otroka
za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo

659,39 EUR

za vsakega nadaljnjega vzdr`evanega otroka se olaj{ava pove~a za enake zneske
kot olaj{ava za vzdr`evane otroke.

KILOMETRINA
Datum spremembe
Bencin 95 oktanov v EUR
Kilometrina 30% cene bencina v EUR

1.1.08

215.1.08

1,055

1,059

0,32

0,32

IZPLA^ILO

PLA^ DELAVCEM,
ZAPOSLENIM PRI s.p.
ZA JANUAR 2008

Minimalna pla~a delavca za polni delovni ~as zna{a od avgusta 2007
dalje zna{a 538,53 EUR.
Zajam~ena osebni dohodek zna{a od januarja 2007 dalje 237,73 EUR.

^LANARINA

ZA

JANUAR
2008
OBRA^UN ZA SP
Ra~une za ~lanarino bodo ~lani
prejemali mese~no.

Pri izpla~ilu dohodkov iz delovnega razmerja, dose`enih pri glavnem
delodajalcu, ki se izpla~ujejo za mese~no obdobje, se akontacija dohodnine izra~una na podlagi lestvice za dohodnino, prera~unane na 1/12
leta, z upo{tevanjem 1/12 zneska splo{ne, osebne in posebne olaj{ave.
Za glavnega delodajalca se {teje delodajalec, pri katerem zavezanec
dosega prete`ni del dohodka iz delovnega razmerja. ^e delodajalec ni
glavni delodajalec zaposlenega, se akontacija dohodnine od dohodka iz
delovnega razmerja izra~una po stopnji 25% in brez upo{tevanja olaj{av.

Pla~evanje prek elektronskega
ban~nega poslovanja
v {tevilko modela vnesete 12 in
prepi{ete referenco iz posebne
polo`nice
Pla~ujevanje prek posebne
polo`nice
izpolnite polje ra~un na desni
strani polo`nice (kjer je oznaka nalogodajalca, za oznako SI56) jo
podpi{ite in `igosajte.

Pravilnik o dolo~itvi olaj{av in lestvice za odmero dohodnine za leto
2008 je bil objavljen v Uradnem listu RS, {t. 119/2007

Informacije so na spletni strani
www.ozs.si/clanarina.

Povpre~na mese~na bruto pla~a v RS za NOVEMBER 2007 = 1.491,65 EUR.
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KARTICA OBRTNIK
Kartico Obrtnik prilagajamo ~asu. Identifikacija,
ugodnosti, pla~evanja. Vseskozi skrbimo za nove
uporabne funkcije.
Identifikacijska funkcija
Na hrbtni strani strani kartice se nahaja va{a ~lanska
{tevilka, ki jo uporabljate za identifikacijo pri kori{~enju
vseh ugodnosti iz naslova kartice.
Bonitetna funkcija
Kartica svojim imetnikom nudi kopico ugodnosti, zato je
va{a kartica donosna, va{e poslovanje pa uspe{nej{e.
Obrtno-podjetni{ka zbornica Slovenije se bo tudi vnaprej trudila za
zagotavljanje in nadgradnjo {iroke palete ugodnosti.
Pla~ilna funkcija
Kartica Obrtnik se lahko v leto{njem letu pohvali z veliko pridobitvijo –
postala je namre~ pla~ilna kartica. Obe razli~ici, predpla~ilna kakor
ban~no-poslovna kartica Obrtnik imetnikom omogo~ata pla~evanje
preko POS terminalov, spletne nakupe, poslovanje z bankomati, edr`avo ter nalaganje in uporabo digitalnih potrdil.
Kaj nudi kartica Obrtnik
Kartica Obrtnik imetnikom nudi {tevilne ugodnosti!
Kartica imetnikom/~lanom Obrtno-podjetni{ke zbornice Slovenije nudi
{tevilne ugodnosti. ^lani jo prejmete brezpla~no v okviru aktivnega
~lanstva.

REKREACIJA ZA ^LANE OOZ

Kaj vse mi nudi kartica Obrtnik:
- Posebne popuste in ugodnosti:
- partnerjev kartice Obrtnik,
- ponudbe meseca in
- mre`e obrtnik - obrtniku,
- cenej{a poslovna izobra`evanja,
ugodne poslovne svetovalne
storitve,
- udele`bo poslovnih sre~anj,
- udele`bo sejmov in izvedbo
sejemskih nastopov,
- zastopanje interesov ~lanstva,
- pla~ilno funkcijo kartice,
- 11.000 informacij na www.ozs.si,
- revijo Obrtnik s prilogo
Svetovalec, in {e veliko ve~!

[PORTNA ZVEZA TR@I^

REKREACIJA za ~lane OOZ Tr`i~ in njihove zaposlene poteka:

[PORTNA ZVEZA TR@I^

VADBA V SOKOLNICI
PONEDELJEK: OD 19.00 DO 20.00 NOGOMET
^ETRTEK: OD 19.00 DO 20.00 ODBOJKA

organizira
odprto ob~insko prvenstvo
v smu~arskih tekih za leto 2008,
v soboto 16. februarja 2008,
ob 14.00 uri na Zelenici.

UPORABA KEGLJI[^A V TR@I^U
PONEDELJEK: OD 21.00 DO 22.00
V UPORABI STA DVE STEZI
SPLO[NI RED
- OBVEZNA UPORABA [PORTNE OPREME (^ISTI [PORTNI COPATI,
[PORTNA OBLA^ILA)
- V DVORANE NE PRIHAJAJTE PREJ KOT 20 MINUT PRED PRI^ETKOM
URE VADBE
Dodatne informacije dobite po telefonu {t.: 051/631 464
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odprto ob~insko prvenstvo
v veleslalomu
v soboto, 16.2.2008,
ob 12.30 uri na Zelenici.
Dodatne informacije dobite na
tel. {t. 051/354-064.
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RAZPIS

ZA XXVI. VELESLALOM OBRTNIKOV IN
DELAVCEV GORENJSKE 2008

Obmo~na obrtno-podjetni{ka zbornica Radovljica vabi ~lane Obmo~nih obrtno-podjetni{kih zbornic Dom`ale,
Jesenice, Kamnik, Kanj, Radovljica, [kofja Loka in Tr`i~ ter pri njih zaposlene delavce na XXVI. Veleslalom obrtnikov in delavcev Gorenjske,

v soboto, 8. marca 2008 ob 10. uri na Pokljuki (smu~i{~e pri Penzionu Jelka)
1. STAROSTNE SKUPINE
Tekmovanje bo potekalo v `enski in mo{ki konkurenci v naslednjih starostnih skupinah:
@ENSKE SKUPINA

MO[KI SKUPINA

A

roj. 1979 in mlaj{e

A

roj. 1979 in mlaj{i

B

roj. 1969 do 1978

B

roj. 1969 do 1978

C

roj. 1959 do 1968

C

roj. 1959 do 1968

D

roj. 1949 do 1958

D

roj. 1949 do 1958

E

roj. 1948 in starej{e

E

roj. 1938 do 1948

F

roj. 1938 in starej{i

2. PRAVICA NASTOPA
Pravico do nastopa imajo samostojni podjetniki posamezniki in pravne osebe, ki so ~lani zbornice, njihovi
zaposleni delavci, upokojeni obrtniki, {tipendisti, vajenci in u~enci pri ~lanih zbornice ter delavci, zaposleni na
obmo~nih obrtnih zbornicah. [tevilo je omejeno na 5 tekmovalcev v vsaki kategoriji na posamezno OOZ, organizator ima pravico prijave po 8 tekmovalcev v vsaki kategoriji. Vsak tekmovalec mora imeti s seboj veljavno
zdravstveno kartico.
3. PRIJAVE
Prijave sprejemamo na OOZ Tr`i~ do petka 29. februarja 2008, kasnej{ih prijav ne bomo upo{tevali. Prijava naj
vsebuje ime in priimek tekmovalca, letnico rojstva in status (s.p., d.o.o., delavec,…).
4. [TARTNINA
[tartnina zna{a 22,00 EUR na udele`enca in vklju~uje karto, topli obrok, pija~o in stro{ke tekmovanja. Naka`ite jo
na transakcijski ra~un OOZ Radovljica {t.: 10100-0038687378. Potrjen izvod naloga ali kopijo po{ljite skupaj s prijavami.
5. NA^IN TEKMOVANJA
Tekmuje se skupno in posamezno. V ekipno tekmovanje mo{kih in `ensk se {teje po en rezultat iz vsake starostne
skupine, pri `enskah se upo{teva D ali E skupina, pri mo{kih pa E in F, odvisno od bolj{ega ~asa, dose`enega v
teh dveh kategorijah. ^e ekipa v posamezni kategoriji nima uvrstitve, se upo{teva rezultat zadnjega uvr{~enega
v isti kategoriji. Za skupno uvrstitev se {tejejo skupni ~asi `enskih in mo{kih ekip.
6. OSTALE DOLO^BE
- Vsak tekmovalec mora na zahtevo organizatorja obvezno predlo`iti zdravstveno kartico.
- Rok prito`be je najkasneje 20 minut po kon~anem tekmovanju. Prito`ba mora biti pisna, prilo`iti pa je potrebno kavcijo v vi{ini 40,00 EUR, ki se v primeru pozitivno re{ene prito`be vrne prito`niku, v nasprotnem
primeru pa kavcijo obdr`i organizator.
- Prito`be re{uje tri~lanska komisija, ki jo sestavljajo vodja tekmovanja in dva predstavnika sodelujo~ih ekip.
- V primeru neugodnih vremenskih razmer lahko prireditelj tekmovanje odpove ali prelo`i na kasnej{i datum.
- [tartne {tevilke se bodo delile na spodnji postaji vle~nice od 8.15 do 9.15 ure. Kavcija za {tartne {tevilke zna{a
2 EUR.
- Ogled proge bo mo`en od 9. do 9.45 ure.
- Tekmovalci tekmujejo na svojo lastno odgovornost.
[portni pozdrav in nasvidenje na Pokljuki!
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RAZPIS

ZA LETOVANJE
V TERMAH OLIMIA 2008

Na razpis se lahko prijavijo vsi ~lani na{e zbornice, njihovi zaposleni in dru`inski ~lani ter upokojeni obrtniki.
Kriteriji za dolo~anje prioritete, pla~ilo stro{kov in obveznosti uporabnikov apartmaja so dolo~eni s Pravilnikom
o oddajanju prostih kapacitet apartmaja, katerega si lahko ogledate v tajni{tvu zbornice. Kriteriji pa so:
-

dosedanja uporaba apartmaja
doba ~lanstva v zbornici
~e je ~lan tudi zakonec
v ~asu sezone in {olskih po~itnic imajo prednost ~lani s {oloobveznimi otroci.

CENIK LETOVANJA
Upravni odbor je na 14. seji sklenil, pav{ala za kopanje ne kupimo, isto~asno pa cene letovanja zni`amo za 10 %.
Cene za najem apartmaja na dan (brez vstopnic):
ZA ^LANE, DELAVCE IN UPOKOJENE OBRTNIKE (cene so v EUR)
I.
II.
III.

po~itnice, prazniki, maj, junij, prva polovica avgusta
sredina marca in sredina aprila, julij, druga polovica avgusta, september, oktober
januar, februar, za~etek in konec marca, za~etek aprila, november in december

35,10
31,50
29,70

Cenik z datumi terminov je v prilogi razpisa.
ZA ZUNANJE KORISTNIKE so cene:
I. 39 EUR, II. 35 EUR, III. 33 EUR
^AS LETOVANJA
7 dni, t.j. od 12. ure v soboto, do 11. ure naslednje sobote .
Koristnik mora najmanj en mesec pred odhodom na letovanje pla~ati Obmo~ni obrtno-podjetni{ki zbornici Tr`i~
najemnino apartmaja, kjer prejme napotnico z navodili za letovanje. Turisti~no takso in druge stro{ke pla~a
koristnik sam na kraju letovanja.
V kolikor se letovanje odpove brez utemeljenega vzroka (izjema so bolezen, voja{ke vaje, smrt v o`ji dru`ini) se
vpla~ani znesek ne vrne oz. se zara~una polna cena najema apartmaja za dolo~eno izmeno.
Koristnik je na letovanju dol`an upo{tevati hi{ni red in odgovarja za {kodo, ki jo povzro~i on ali njegovi sokoristniki apartmaja, na objektu ali na inventarju apartmaja. Vse pomanjkljivosti in okvare morate javiti v pisarno
uprave Atomske vasi, kjer se lahko nabavi tudi razbiti drobni inventar. Vodenje doma~ih `ivali v apartmaje ni
dovoljeno.
Prilagamo PRIJAVO ZA LETOVANJE V ATOMSKIH TOPLICAH, katero izpolnjeno vrnite na na{ naslov
Obmo~na obrtno-podjetni{ka zbornica Tr`i~, Predilni{ka c. 8, 4290 Tr`i~.

Da bo komisija za letovanje lahko ~imbolj ugodila va{im `eljam, vas prosimo, da navedete vsaj 2 termina za letovanje. O rezultatih vas bomo pismeno obvestili, da boste lahko planirali dopust v letu 2008
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CENIK IN RAZPORED LETOVANJA
V TERMAH OLIMIA 2008
JANUAR

CENA

FEBRUAR

CENA

MAREC

CENA

APRIL

CENA

05.1.-13.1.

29,70

02.02.-09.02.

31,50

01.03.-08.03.

29,70

05.04.-12.04.

29,70

13.1.-20.1.

29,70

09.02.-16.02.

31,50

08.03.-15.03.

35,10

12.04.-19.04.

31,50

20.1.-27.1.

29,70

16.02.-23.02

31,50

15.03.-22.03.

35,10

19.04.-26.04.

31,50

27.1.-03.2.

29,70

23.02.-01.03.

35,10

22.03.-29.03.

31,50

26.04.-03.05

35,10

MAJ

CENA

JUNIJ

CENA

JULIJ

CENA

AVGUST

CENA

03.05.-10.05

35,10

31.05.-07.06.

35,10

28.06.-05.07.

31,50

02.08.-09.08.

35,10

10.05.-17.05

35,10

07.06.-14.06.

35,10

05.07.-12.07.

31,50

09.08.-16.08.

35,10

17.05.-24.05.

35,10

14.06.-21.06.

35,10

12.07.-19.07.

31,50

16.08.-23.08

31,50

24.05.-31.05

35,10

21.05.-28.06.

35,10

19.07.-26.07.

31,50

23.08.-30.08.

31,50

26.07.-02.08.

35,10

SEPTEMBER

CENA

OKTOBER

CENA

NOVEMBER

CENA

DECEMBER

CENA

30.08.-06.09.

31,50

27.09.-04.10.

31,50

01.11-08.11.

29,70

29.11.-06.12.

31,50

06.09.-13.09.

31,50

04.10.-11.10.

31,50

08.11.-15.11.

29,70

06.12.-13.12.

31,50

13.09.-20.09.

31,50

11.10.-18.10.

31,50

15.11.-22.11.

29,70

13.12.-20.12.

35,10

20.09.-27.09.

31,50

18.10.-25.10.

31,50

22.11.-29.11.

29,70

20.12.-27.12

35,10

25.10.-01.11.

31,50

27.12.-03.01.2009

35,10
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UPORABNOST + UDOBJE = NOVI KANGOO
kolutov ima z 39 metri po sistemu AMS najkraj{o
zavorno pot na tr`i{~u in je denimo za desetino kraj{a
od predhodnika. Kangoojev variabilni servovolan je
natan~en ne glede na smer vo`nje, omogo~a la`je
manevriranje na mestu in stabilnost v vseh razmerah.
Novega kangooja lahko poganjajo {tirje dieselski 1,5
dci motorji (s 70, 85 in 105 konjskimi mo~mi) in dva
1,6 literska bencinska (s 66 in 76 konji).
Pravi »kulturni {ok« s primerjavi s prej{njim modelom pa novi Kangoo nudi s svojo notranjostjo. ^e je
za starega veljalo, da se notranjskot prilagaja predvsem prostornosti in je milo re~eno {partanska, nas
novi popelje v svet enoporstorcev. Nova armaturna
plo{~a se zgleduje po Scenikovi, na njej je svoj prostor
na{la tudi ro~ica menjalnika. Gumo na tleh je zamenjal prijaznej{i tapison, kopica odlagajnih mest skupne
prostornine 80 litrov pa poskrbi, da bodo va{e drobnarije varno in nemote~e spravljene na va{i potepanjih. V potni{kem delu ni ve~ videti plo~evinastih
povr{in, v kabini pa zaznamo manj hrupa kot smo ga
pri predhodniku. Posebej velja omeniti {e nove
stre{ne nosilce, ki jih lahko premaknemo v pre~ni
polo`aj in tako za namestitev stre{nih kov~kov in
nosilcev za kolesa ne potrebujemo ve~ pre~nih nosilcev, kot smo jih doslej.

Kolebanje med med enoporostorcem in manj{im kombijem nima ve~ nobenega smisla – z novim kangoojem
imate lahko oboje!
Renault s svojimi vozili postavlja mejnike in odkriva
nove ni{e na avtomobilskem trgu. Eden zelo pomembnih mejnikov je bila pred enajstimi leti predstavitev
prve generacije Kangooja. Nova generacija Kangooja
pa mejnike v segmentu malih gospodarskih oziroma
vsestransko uporabnih vozil predstavlja {e vi{je.
Pri novem kangooju kljub temu, da gre za popolnoma
nov avtomobil takoj vemo da gre za Kangooja.
Oblikovno ostaja zvest svojemu predhodniku, predvsem s samo silhueto vozila, s tipi~nim kangoojevskim nosom, velikimi steklenimi povr{inami, nekoliko dvignjenim polo`ajem v kabini in drsnimi zadnjimi vrati. In pri tem se navidezna podobnost s
starej{im bratom tudi kon~a. Poleg bistvene skupne
lastnosti, prostornosti, se novi model Kangooja
pohvali {e s precej bolj{o ergonomijo in udobnostjo,
prilagodljivostjo in varnostjo.
Novi Kangoo temelji na Scenicovem podvozju, ki
slovi po dobrem oprijemu, udobju in obvladovanem
nagibu karoserije. Po zaslugi uporabe {titih zavornih

Zagotovo pa bistvo novega Kangooja ostaja prtlja`ni
prostor. Njegovo prostornino s 660 litrov (pod polico)
lahko z enostavnim preklopom sede`ev pove~amo na
na 1521 litrov oziroma 2660, ~e uporabimo opcijo
mre`e za prtljago in Kangooja nalo`imo do stropa.
Kangoo je zaenkrat na voiljo v dveh izvedenkah – kot
osebni avtomobil ali tovorni z oznako Express.
Slednjima se bo kmalu pridru`il {e nekoliko manj{i
Kangoo Express Compact.
Marjan [ivic
AV T O S E R V I S

9

OBVESTILA
www.ooz-trzic.si

NAGRADNA KRI@ANKA

Re{itev januarske kri`anke

Re{eno kri`anko po{ljite do 10. marca na naslov:
OBMO^NA OBRTNO-PODJETNI[KA ZBORNICA TR@I^, Predilni{ka
cesta 8, 4290 Tr`i~. Iz`rebali bomo nagrado, ki jo podarja podjetje
Avto [ivic servis in trgovina d.o.o. iz Loke pri Tr`i~u.
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Vodoravno:
[AHIST, PLASTENKA, AAR, ANDOL, RM, TE,
NK, MOTOR, VRATA, PIRAMIDA, APEIRON,
ANALIZA, ADI, FE, PSI, [A, ELA, PETKA, RENE,
GENERAL, EON, IRAN, AMI, LEO, RI, KE, KALIDASA, SPAK, ANKARAN, NI, DIRKA, [TART,
ES, PERCE, MIZA KVADER, AM, OC, MOE,
MORTADELA, ETUI, UJED, CAMP, RACE.
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OBMO^NA OBRTNO-PODJETNI[KA
Z B O R N I C A

T R @ I ^

PREDILNI[KA 8, 4290 TR@I^, TEL. 592 33 40, FAX: 596 30 20

PRIJAVNICA
ZA USPOSABLANJE IZ VARSTVA PRI DELU

Podpisani

( Priimek in ime )

tel.:

Naziv in naslov obratovalnice, podjetja:

Dav~na {tevilka:

Dav~ni zavezanec (obkro`ite):

da

ne

Dejavnosti:

prijavljam za usposabljanje iz varnosti pri delu in po`arne varnosti naslednje kandidate:

Priimek in ime

status (obrtnik, delavec, vajenec)

1.
2.
3.
4.
5.
ROK PRIJAVE: sreda, 20. februar 2008; preizkus: torek, 4. marec 2008 ob 17. uri na OOZ Tr`i~.
Cena: 20 EUR + 20% DDV, skupaj 24 EUR (delavcem pri s.p. pla~a Sklad)
Pla~ilo: na usposabljanju oz. na poslovni ra~un predavatelja pred usposabljanjem.
Poslovni ra~un {tevilka 02021-0091305139 NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Enota Banke Medvode, KU[AR
IZIDOR s.p., VIK – varnostni in`eniring, Rakovnik 109, 1215 Medvode – na usposabljanje prinesete fotokopijo
pla~ila!

@IG in podpis:
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OBMO^NA OBRTNO-PODJETNI[KA
Z B O R N I C A

T R @ I ^

PRIJAVA ZA LETOVANJE V TERMAH OLIMIJA - POD^ETRTEK
V LETU 2008
Obmo~na obrtno-podjetni{ka zbornica Tr`i~ razpolaga z apartmajem za 4 osebe in enim pomo`nim le`i{~em v
zdravili{~u TERME OLIMIA v Pod~etrtku. Da bi za leto 2008 lahko sestavili razpored letovanj, vas prosimo, da
izpolnjeno prijavnico vrnete na zgornji naslov najkasneje do 29. februarja 2008.
^as letovanja je 7 dni, to je od 12. ure v SOBOTO do naslednje SOBOTE do 11. ure.
Da bo komisija za letovanje lahko ~imbolj ugodila posameznim `eljam, navedite vsaj dva termina, v katerih bi
`eleli letovati.

1.

PRIIMEK IN IME:
NASLOV

TEL.[T.:
2.

^AS LETOVANJA:

OD

DO

OD

DO

OD

DO

3.

KOLIKO OSEB BO LETOVALO Z VAMI ?

4.

KJE JE ZAPOSLEN ZAKONEC ?
ALI IMATE MO@NOST LETOVANJA V TEM PODJETJU?

5.

ALI IMATE [OLOOBVEZNE OTROKE ?

6.

KOLIKO LET STE ^LAN NA[E ZBORNICE (OBRT. ZDRU@ENJA)?

7.

ALI STE LETOVALI V LETU 2007? (obkro`ite)

Datum:

ROK PRIJAVE: 29. februar 2008

DA

@ig in podpis:

NE

