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IZ

PROGRAM

BREZPLA^NEGA
SVETOVANJA
Na Obmo~ni obrtni zbornici Tr`i~ imamo naslednja brezpla~na
svetovanja:
-

-

-

pravno svetovanje
organiziramo vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu - g. Janez
Kikel. Program pravnega svetovanja poteka tako, da se naro~ite do
zadnjega ~etrtka pred svetovanjem na OOZ Tr`i~, telefon 592 33 40.
^e za posamezni termin ne bo prijav, potem svetovanje odpade

VSEBINE

11. RAZSTAVA TR@I[KE OBRTI
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USPOSABLJANJE IZ VARSTVA PRI
DELU IN PO@ARNE VARNOSTI 5
SKLENITE INDIVIDUALNO U^NO
POGODBO
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IZ DELA OOZ TR@I^
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knjigovodsko in ra~unovodsko svetovanje
poteka vsak ponedeljek, sredo in petek od 8h do 12h - g. Jure Erlah,
tel. 592 40 20

PODJETNI[KI IZZIV V TR@I^U KREATIVNA PRILO@NOST
POSLOVNIH PROSTOROV

7

splo{no poslovno, zakonodajno in kreditno svetovanje,
posredovanje specifi~nih informacij, ipd. poteka vsak ponedeljek
od 8h - 12h, sredo od 8h - 16h in petek 8h -12h

POSLOVNO SRE^ANJE
V ITALIJI
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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.

OBMO^NA O B R T N A
ZBORNICA TR@I^
OBVESTILA – 9/2007

PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI ^LANOV
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.

CENIK
VELIKOST

LETNO

gsm

031 365 842

fax:

04 596 30 20

e-po{ta: aleksandra.kojic@ozs.si.

SIT

EUR

SIT

104.32

25.000

1.147.55

275.000

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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04 592 33 40
04 596 11 83

transakcijski ra~un pri ABANKI D.D.
Ljubljana
{t. 05100-8010006221,

EUR
CELA STRAN

tel.

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

OGLASOV OOZ TR@I^
MESE^NO

IZDAJA:
OBMO^NA OBRTNA ZBORNICA TR@I^
Predilni{ka cesta 8, 4290 Tr`i~

Izhaja enkrat mese~no v nakladi 380
izvodov.
Glasilo je brezpla~no za ~lane zbornice.
Oblikovanje in prelom: Maja Perko
Tisk: Tiskarna Uzar Tr`i~

www.ooz-trzic.si
URADNE URE ZBORNICE
PONEDELJEK
8. - 12. ure
SREDA
8. - 16. ure
PETEK
8. - 12. ure
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11.

RAZSTAVA TR@I[KE OBRTI

V petek, 31. avgusta 2007 se je za~ela 11. razstava tr`i{ke obrti, ki je trajala do nedelje, 2. septembra 2007. Na njej je razstavljalo 24 tr`i{kih obrtnikov, ki so obiskovalcem predstavljali svoje izdelke. Vse se je za~elo z
otvoritvijo, 31. avgusta, ob 17.00 uri, v paviljonu Tr`i~.
Na slavnostni otvoritvi razstave so igrali harmonikarji glasbene {ole
Tr`i~, pod vodstvom g. Boneta, nekaj besed so nam namenili tudi mag.
Borut Sajovic, tr`i{ki `upan in poslanec v dr`avnem zboru Republike
Slovenije, g. Franc Snedic, predsednik obmo~ne obrtne zbornice Tr`i~, in
g. Viktor Barli~, podpredsednik skup{~ine Obrtne zbornice Slovenije.
Program je povezovala Andreja Megli~. Po uradnem delu se je razstava
odprla za vse obiskovalce, ki so si lahko ogledali razstavljene izdelke v
dveh nadstropjih tr`i{kega paviljona.
Razstava je zopet odprla svoja vrata v soboto, ob 9.00 uri zjutraj in je trajala do 19.00 ure. Vrhunec samega dogajanja je bil seveda v nedeljo, ko
so tr`i{ke ulice napolnile stojnice doma~ih in tujih prodajalcev. Razstava
se je pri~ela ob 8.00 uri zjutraj, ogledalo pa si jo je veliko {tevilo
doma~inov in tudi obiskovalcev iz drugih krajev po Sloveniji. Na
dvori{~u pred paviljonom je g. Pavel Jazbec vsem mimoido~im s svojo

V

delavnico pribli`al '{u{tarijo' v pravem pomenu besede, saj je bil na
ogled postopek izdelave ~evlja, da je
bila stvar {e bolj privla~na, smo si
lahko ogledali vrsto starih strojev in
pripomo~kov, ki so potrebni v tem
procesu.

NESRE^I SMO SOLIDARNI

Zupan Franc je objekt v Lomu pod Stor`i~em, ki mu ga je po`ar uni~il, z va{o in na{o pomo~jo delno `e obnovil.
V nesre~i je spoznal, da tudi stanovski kolegi znajo pomagati ~loveku v stiski. [tevilni tr`i{ki obrtniki so svoj
dele` pomo~i prispevali v denarju, nekateri pa so pomagali z delom, materialom ali na kak drug na~in.
V obdobju od 19.7.2007 do 11.9.2007 se je na ra~unu za solidarnostno pomo~ nabralo 6.089,94 EUR. Denar je bil
nakazan na TRR Zupan Franca s.p.. Vse obrtnike, ki so pomagali z materialom ali na kak drug na~in, prosimo
naj to sporo~ijo na OOZ Tr`i~, saj bomo imena vseh darovalcev objavili v naslednji {tevilki Obvestil.
Upravni odbor Obmo~ne obrtne zbornice Tr`i~ je sklenil, da z akcijo zbiranja finan~ne pomo~i nadaljujemo, saj
je vsak euro dobrodo{el pri obnovi objekta. [e vedno je ~as, da finan~no pomo~ naka`ete na posebno sklicno
{tevilko ra~una Obmo~ne obrtne zbornice Tr`i~ pri ABANKI VIPA d.d., Ljubljana
{t. ra~una je 05100-8010006221, sklic na {t.: 002981, namen nakazila: solidarnostna pomo~ za Franca Zupana
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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 2007 do 31. decembra 2007:
~e zna{a mese~na bruto pla~a na zaposlenega

zna{a stopnja davka
v EUR

do 688,53 EUR

0%

od 688,53 do 1.669,17 EUR

2,3 %

od 1.669,17 do 3.129,69 EUR

4,7 %

nad 3.129,69 EUR

8,9 %

Najni`ja bruto pokojninska
osnova zna{a za AVGUST 2007
732,29 EUR.
Povpre~na bruto pla~a v RS za
JUNIJ 2007 je 1.254,36 EUR.
Minimalna pla~a od januarja
2007 do julija 2007 521,83 EUR
od avgusta 2007 dalje 538,53
EUR.
Zajam~eni osebni dohodek od od
avgusta 2007 dalje 538,53 EUR.

OBMO^NA O B R T N A
ZBORNICA TR@I^

ZAVAROVALNE

OSNOVE ZA OBRA^UN
PRISPEVKOV ZA SAMOSTJNE PODJETNIKE
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,

PRISPEVKI

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.

REGRES

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so od 1. januarja 2002 dalje:
IZ ZAVAROVALNE OSNOVE
pokojninsko in invalidsko zavarovanje
zdravstveno varstvo
za zaposlovanje
za porodni{ko varstvo
SKUPAJ

15,50%
6,36%
0,14%
0,10%
22,10%

NA ZAVAROVALNO OSNOVO so prispevki naslednji:
pokojninsko in invalidsko zavarovanje
za zdravstveno varstvo
za zaposlovanje
za po{kodbe pri delu in poklicne bolezni
porodni{ko varstvo
SKUPAJ
Skupaj zna{ajo prispevki

8,85%
6,56%
0,06%
0,53%
0,10%
16,10%
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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ZA
PREHRANO

med delom OD JULIJA 2006 DALJE
3.13 EUR na dan prisotnosti na delu.
Najvi{ji neobdav~en znesek je 5.54
EUR - velja od 25. junija 2005 dalje,
vendar je treba upo{tevati dolo~ila
kolektivnih pogodb in spremembo
Uredbe o vi{ini povra~il stro{kov v
zvezi z delom (Ur.list 5938 od
24.6.05), ki dolo~a da se v dav~no
osnovo dohodka iz delovnega
razmerja ne v{teva povra~ilo stro{kov
za prehrano med delom do vi{ine
0.69 EUR za vsako dopolnjeno uro
prisotnosti na delu po osmih urah
prisotnosti na delu, ~e je delojemalec
na delu prisoten deset ur ali ve~.
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MESE^NE

DAV^NE OLAJ[AVE V LETU 2007

Splo{na olaj{ava

233,33 EUR

Posebne olaj{ave
a.) za prvega vzdr`evanega otroka
172,17
b.) za drugega vzdr`evanega otroka
187,17
c.) za tretjega vzdr`evanega otroka
312,17
d.) za ~etrtega vzdr`evanega otroka
437,17
e.) za petega vzdr`evanega otroka
562,17
f.) za vse nadaljnje vzdr`evane otroke se olaj{ava pove~a za
125,00
glede na vi{ino olaj{ave za predhodnega vzdr`evanega otroka
g.) za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo
632,83
za vsakega nadaljnjega vzdr`evanega otroka se olaj{ava pove~a za enake zneske kot olaj{ava za
vzdr`evane otroke.
h.) za vsakega drugega vzdr`evanega dru`inskega ~lana
172,17

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

DAJATVE

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

prisp. za inval. in pok. zavar. =
prisp. za zdravstveno zav. =

25,57 EUR

(sprememba Ur.l.23/3.3.2006 od 1.3.2006 dalje)

2,91 EUR

(sprememba od februarja 2006 dalje)

33 EUR

~lanarina OOZ Tr`i~ =

OOZ Tr`i~ + ~lanarina OZS 12 EUR

SPREMEMBE

V ZAKONU O DAVKU NA
IZPLA^ANE PLA^E
Davek na izpla~ane pla~e pla~ujejo na podlagi zakona o davku na izpla~ane pla~e pravne in fizi~ne osebe, ki
izpla~ujejo pla~e. Davek se obra~unava in pa~uje od bruto pla~.
Stopnje davka so od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007:
~e zna{a mese~na bruto pla~a na zaposlenega

zna{a stopnja davka

do 688,53 EUR
od 688,53 do 1.669,17 EUR
od 1669,17 do 3.129,69 EUR
nad 3.129,69 EUR

0
2.3
4.7
8.9

%
%
%
%

KILOMETRINA
Datum spremembe

05.06

19.06..

03.07.

17.07

31.07.

14.08.

Bencin 95 oktanov v EUR

1,105

1,088

1,092

1,091

1.056

1,037

0,33

0,33

0,33

0,33

0.32

0,31

Kilometrina 30% cene bencina v EUR
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IZPLA^ILO

PLA^ DELAVCEM,
ZAPOSLENIM PRI s.p.
ZA AVGUST 2007

Minimalna pla~a delavca za polni delovni ~as zna{a od januarja do
julija 2007 zna{a 521,83 EUR.

^LANARINA

ZA AVGUST
2007

OBRA^UN ^LANARINE
ZA SAMOSTOJNE
PODJETNIKE

Od avgusta 2007 dalje zna{a 538,53 EUR.
Zajam~ena osebni dohodek zna{a od januarja 2007 dalje 237,73 EUR.
Povpre~na mese~na bruto pla~a v RS za JUNIJ 2007 = 1.254,36 EUR.
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
Mese~na lestvica za obra~un akontacije dohodnine od dohodkov iz
delovnega razmerja v letu 2007 (prera~unano na 1/12 leta).

Ra~une za ~lanarino bodo ~lani
prejemali mese~no.
^lani, ki bodo pla~evali preko elektronskega ban~nega poslovanja
bodo morali v {tevilko modela
vnesti 12 in nato prepisati referenco
iz posebne polo`nice. ^lani, ki
bodo posebno polo`nico odnesli v
svojo enoto banke, bodo morali
izpolniti polje ra~un na desni strani
posebne polo`nice (kjer je oznaka
nalogodajalca, za oznako SI56) jo
podpisali in dodati svoj `ig.
Nove informacije glede ~lanarine
si lahko ogledate na spletni strani
www.ozs.si/clanarina.

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
PROSTORSKIH SESTAVIN
Sklep o za~etku priprave sprememb in dopolnitev odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoro~nega in dru`benega
plana ob~ine Tr`i~ je bil objavljen v Uradnem listu {t. 66 z dne
24.7.2007.

USPOSABLJANJE

IZ VARSTVA
PRI DELU IN PO@ARNE
VARNOSTI
Zakon o varnosti in zdravju pri delu predpisuje periodi~no obnavljanje
usposabljanje iz varstva pri delu na dve leti. Usposabljanje bomo
ponovno organizirali v ~etrtek, 4. OKTOBRA 2007.
Rok za prijavo: TOREK, 2. oktober 2007, s prilo`eno prijavnico.
Cena: 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 s.p. 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.: 02021-0091305139 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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SKLENITE

INDIVIDUALNO
U^NO POGODBO NAJKASNEJE
DO 31. 10. 2007
Na za~etku {olskega leta bi vam radi podali nekaj pomembnih informacij v zvezi s sklepanjem u~nih pogodb, ki so pogoj za izvajanje usposabljanja z delom v srednjem poklicnem izobra`evanju.
Delodajalci lahko v {olskem letu 2007/2008 v srednjem poklicnem izobra`evanju sklepajo individualne ali kolektivne u~ne pogodbe!
Individualna u~na pogodba:
-

Individualna u~na pogodba se sklene med dijakom, njegovim
zakonitim zastopnikom in delodajalcem. Pogodba se sklene za dobo
treh let.

-

Individualna u~na pogodba v {olskem letu 2007/2008 ni bila ve~
pogoj za vpis v srednjo poklicno {olo. Delodajalec in dijak lahko
skleneta individualno pogodbo tudi kasneje.

-

Individualna pogodba omogo~a ve~ prakti~nega usposabljanja z
delom in s tem dijaku omogo~a ve~je pridobivanje dragocenih
strokovnih znanj in delovnih izku{enj, delodajalcu pa strokovno
prikrojenega in usposobljenega delavca.

-

Z individualno pogodbo se prakti~ni pouk v {oli lahko nadomesti z
usposabljanjem z delom v obratovalnici (~as prakti~nega usposabljanja z delom je primerljiv s ~asom prakti~nega izobra`evanja v
delovnem procesu v dualnem sistemu).

-

Delodajalcem priporo~amo, da ~im prej sklenejo individualno u~no
pogodbo in ~as prakti~nega usposabljanja z delom dolo~ijo z aneksom, ki je sestavni del pogodbe. Aneks mora biti zaradi organizacije
prakti~nega usposabljanja usklajen s koordinatorjem prakti~nega
pouka na {oli. To usklajevanje se lahko izvede naknadno, po podpisu
individualne u~ne pogodbe.

-

Delodajalci, ki bodo sklenili individualne u~ne pogodbe do 31. 10.
2007, bodo za vsako u~no mesto prejeli finan~no nadomestilo, ki ga
Ministrstvo za gospodarstvo namenja delodajalcem, ki imajo sklenjene individualne ali vajeni{ke u~ne pogodbe. ^e boste ta rok
zamudili, boste finan~na sredstva prejeli {ele naslednje leto.

-

Individualne u~ne pogodbe je mo~ dobiti na Obrtni zbornici
Slovenije in na obmo~nih obrtnih zbornicah.

-

Pogoj za izvajanje prakti~nega
usposabljanja z delom je verificirano
u~no mesto delodajalca in pedago{ko andrago{ka usposobljenost
mentorja!
V ~asu prakti~nega usposabljanja z
delom dijak prejema nagrado!
Dijak lahko poleg nagrade prejema
tudi {tipendijo!
Mitja Korunovski

IZ

DELA OOZ
TR@I^

-

23. avgusta je imel pripravljalni
odbor za razstavo sestanek v
zvezi z 11. razstavo tr`i{ke obrti.

-

24. avgusta je imel pripravljalni
odbor za razstavo sestanek s
postavljalcem razstave.

-

31. avgusta je pred paviljonom
NOB potekala otvoritev 11. razstave tr`i{ke obrti.

Kolektivna u~na pogodba:
-

Kolektivno pogodbo {ola sklene z delodajalcem za eno leto.

-

S kolektivno pogodbo {ola dolo~i dijaku, kje se bo prakti~no usposabljal z delom.

-

Pri kolektivni pogodbi se prakti~ni pouk izvaja v {olskih delavnicah,
usposabljanje z delom pa v obratovalnici.
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Kolektivne pogodbe Ministrstvo
za gospodarstvo ne subvencionira.
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PODJETNI[KI

IZZIV V TR@I^U
- KREATIVNA PRILO@NOST
POSLOVNIH PROSTOROV
Ob~ina Tr`i~ je v zaklju~ni fazi priprave Strategije razvoja in njenega
izvedbenega dela, ki zdru`uje preko 170 razli~nih projektov. Med prioritetnimi je tudi razvoj in izvedba obnove in o`ivitve praznih prostorov v
delu nekdanje tovarne Peko.
Biv{o upravno stavbo in sosednje zgradbe je dr`ava v letu 2004 predala
v last in upravljanje ob~ini, z namenom, da v teh prostorih za`ivijo
aktivnosti dru`benih koristi in splo{nih vsebin. Ker je skupna povr{ina
prostih prostorov prevelika za samostojne aktivnosti katerokoli
dru`bene dejavnost npr. izobra`evalna, knji`ni~na, muzejska, `eli ob~ina
k sodelovanju privabiti tudi poslovne akterje.
Glede na elitno lokacijo ob glavni vpadnici v mestno jedro, na kateri `e
danes uspe{no deluje nekaj podjetij in manj{i trgovski center, vabijo
podjetja k predlogom in izkazu interesa za poslovne prostore mirnih
dejavnosti. Prav tako ob~ina `eli v projekt obnove in o`ivitve stavb in
prostorov privabiti zasebnega investitorja, saj prora~unskih sredstev za
hitro in u~inkovito obnovo ni dovolj.
S sodelovanjem in podelitvijo npr. koncesije ali stavbne pravice, bi lahko
bodo~i upravitelj z lastnimi investicijskimi sredstvi obnovil obstoje~e
stavbe in jih delno ponudil za namene dru`benih dejavnosti in delno
poslovnim interesentom.
Predloge, vpra{anja in interes za sodelovanje v aktivnostih zbirajo v
tajni{tvu ob~ine, kontaktna oseba je ga. Mojca Aljan~i~, podsekretarka za
razvoj: mojca.aljancic@trzic.si ali po telefonu 04 5971 533.

JAVNI RAZPIS
[TIPENDIJ ZA
[OLSKO LETO
2007/2008
Ob~ina Tr`i~ na svoji spletni strani
in v septembrski {tevilki Tr`i~ana
objavila Javni razpis {tipendij za
{olsko leto 2007/2008, ki je
namenjen dijakom in {tudentom.
Namen tega razpisa je pridobiti
kandidate, ki se izobra`ujejo za
poklice, ki veljajo za deficitarne
tako na podro~ju Gorenjske kot
tudi Tr`i~a.
Sredstva za {tipendiranje razpisujemo skupaj z delodajalci, in sicer
v razmerju 50:50, s ~imer je
{tipendistom omogo~eno pridobivanje tudi prakti~nih znanj v podjetju kot nadgradnja znanja, pridobljenega preko u~nega procesa
v {oli. Leto{nji razpis je namenjem
naslednjim smerem:
-

strojna smer: IV., V., VI. in VII.
stopnja

-

mehatronika: IV., V., VI. in VII.
stopnja

-

elektro smer: V. stopnja

-

gradbeni{tvo: VI. in VII. stopnja

Javni razpis je za dijake in
{tudente odprt do 5. oktobra 2007
do 12. ure.
Besedilo javnega razpisa in obrazci, ki so obvezni del prijave na
razpis, so na voljo na naslednji
povezavi:
www.trzic.si/jrazpisi.asp.

Nevenka Cotelj,
Urad za gospodarstvo in
dru`bene dejavnosti
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POSLOVNO

SRE^ANJE

V ITALIJI

Vabljeni na poslovno sre~anje v Milano
19. in 20. novembra 2007
Obrtna zbornica Slovenije vas vabi, da se udele`ite poslovnega sre~anja,
ki ga organizira v sodelovanju s Predstavni{tvom slovenskega gospodarstva Javne agencije RS za podjetni{tvo in tuje investicije v Milanu in
Confartigianatom iz Novare. Sre~anje bo 19. in 20. novembra 2007 v
Italiji, v Milanu. K sodelovanju so vabljeni obrtniki in podjetniki sekcije
cementninarjev, kamnosekov in teracerjev, sekcije lesnih strok ter sekcije plasti~arjev.
Poslovno sre~anje v sosednji Italiji bo gotovo dobrodo{lo za tiste podjetnike, ki ste zainteresirani svojo dejavnost {iriti na to tr`i{~e. Doslej so se
poslovna sre~anja z vnaprej pripravljenimi individualnimi razgovori
izkazala kot odli~na prilo`nost za navezovanje poslovnih stikov, saj
boste tu imeli prilo`nost sre~ati se z izbranimi podjetji, zainteresiranimi
za sodelovanje z vami. Za pravo~asno prijavljene slovenske udele`ence
bo OZS pripravila individualne razgovore z najmanj tremi zainteresiranimi podjetji iz Italije.
Okvirni program sre~anja:
Udele`enci iz Slovenije se bodo v Milano odpravili v ponedeljek, 19.
novembra v zgodnjih jutranjih urah. Po nastanitvi v hotelu bo organiziran ogled mesta ali ene od tamkaj{njih zanimivih obratovalnic, ve~er
pa bomo zaklju~ili s skupno ve~erjo v nacionalni restavraciji.
Naslednjega dne bodo po uvodnem delu v dopoldanskih urah potekali
individualni razgovori po vnaprej dogovorjenih in pripravljenih
urnikih. Po kosilu pa se bodo udele`enci odpravili proti domu. V
Ljubljano se bodo vrnili v poznih ve~ernih urah.
Okvirni stro{ki poslovnega sre~anja na udele`enca zna{ajo 590,00 EUR.
Za ~lane zbornice - imetnike kartice Obrtnik zna{ajo 310,00 EUR. V
stro{kih je v{teto: avtobusni prevoz, ve~erja, no~itev z zajtrkom v enoposteljni sobi (hotel ***), kosilo, organizacija in izvedba poslovnega
sre~anja.
Prijavni obrazec dobite v tajni{tvu OOZ Tr`i~.
Izpolnjeno prijavnico po{ljite na naslov: Obrtna zbornica Slovenije,
Slu`ba za promocijo in EOT, Celov{ka 71, 1000 Ljubljana, najpozneje do
30. septembra 2007 ali po faksu: 01/58 30 583. Ob prijavi obvezno
navedite {tevilko kartice Obrtnik.

PROSTE KAPACITETE
V TERMAH OLIMIA POD^ETRTEK
Obve{~amo vas, da imamo v
apartmaju OOZ Tr`i~ (za 4 do 5
oseb) v Atomski vasi v Pod~etrtku
v za~etku leta 2007 proste naslednje kapacitete:
SEPTEMBER
23.09. - 29.09. / 35 EUR
OKTOBER
20.10 - 27.10 / 35 EUR
NOVEMBER
10.11 - 17.11 / 33 EUR
17.11 - 27.11 / 33EUR
24.11 - 01.12 / 33 EUR
Cena velja za ~lane zbornice in njihove delavce in vklju~uje najem
apartmaja na dan, {tiri celodnevne
vstopnice za bazen ter kon~no
~i{~enje apartmaja. Ponudba velja
do zasedba termina!
Prijave sprejemajo v tajni{tvu
OOZ Tr`i~, tel.: 592 33 40 in GSM
031 365 842.

Dodatne informacije: andreja.zavirsek@ozs.si, tel: 01/58 30 586.
^e bo zanimanje za udele`bo na poslovnem sre~anju veliko, bo
upo{tevan vrstni red prijav. Tistim, ki se bodo prijavili po 30. septembru
2007, obrtna zbornica ne more zagotoviti individualnih razgovorov z
zainteresiranimi podjetji. ^e bo prijav premalo, pa seveda poslovnega
sre~anja ne bo.

SPLETNA STRAN
OOZ TR@I^:
www.ooz-trzic.si
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KRI@ANKA

Vodoravno: PHIL, RADIRKA, ELA,
ALT, VO, ABEL, RAZSTAVA, TORERO, ES, SPLETKARKA, PLET, TAMPONA@A, LE, VAS, RV, PRELIV,
OKSANA, ELK, BZ, [^IR, ANJA, SARMA, OKENCE, GER, PAROBEK, ALGE, SPAJKALO, KULAK, VOLNA,
OBILJE, IRO, I^NA, OKRNEK, O^EK, SKI, URETAN, AMATI, LACAN, INDIJANEC, ARAZI, ALBANIJA.
Geslo kri`anke: RAZSTAVA TR@I[KE OBRTI.
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Utrinki

iz 11. razstave tr`i{ke obrti
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Obmo~na obrtna zbornica Tr`i~
PREDILNI[KA 8, 4290 TR@I^, TEL. 592 33 40, FAX: 596 30 20

PRIJAVNICA
PRIJAVNICA ZA USPOSABLJANJE IZ VARSTVA PRI DELU

Podpisani

tel.:

To~en naziv in naslov firme:

ID za DDV:

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
Preizkus: ~etrtek, 04. oktobra 2007, ob 17. uri.

Cena: 24 EUR (delavcem pri s.p. pla~a Sklad)
Pla~ilo: na usposabljanju ali 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!

Datum:

@IG

Podpis:

