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Krpanov glas

Stiki

Območna obrtno-podjetniška zbornica Cerknica
Tabor 5 b, 1380 Cerknica
e-naslov: silva.sivec@ozs.si
tel.: (01) 709 62 90, faks: (01) 709 40 55, mobi: (051) 642 540
Uradne ure: pon, pet 8.00 – 14.00, sre 8.00 – 16.00
Predsednica: Marija Branisel
Sekretarka: Silva Šivec

Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec
Tržaška c. 11, 1370 Logatec
internet naslov: http://ooz-logatec.si/
e-naslov: info@ooz-logatec.si
e-naslov: barbara.grum@ozs.si
tel.: (01) 750 90 80, mobi: (051) 651 538
Uradne ure: pon, sre, pet 9.00 – 12.00
sre 14.00 – 16.00
Predsednik: Bogdan Oblak
Sekretarka: Barbara Grum Vogrin

JK Group,
pravno in davčno svetovanje
T: 059-091-794
E: info@jkgroup.si
www.jkgroup.si<http://www.jkgroup.si>
Uradne ure: vsak dan 9.00 – 17.00
Hiter nasvet je za člane OOZ Logatec brezplačen,
za ostale storitve pa vam priznajo 10% popust.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna
Jenkova ul. 1, 6230 Postojna
e-naslov: irena.dolgan@ozs.si
tel./fax.: (05) 726 17 20, tel.: (05) 720 18 70
Uradne ure: vsak delavnik 7.00 – 15.00
premor 10.30 – 11.00
Predsednik Janez Marinčič
Sekretarka Irena Dolgan

Davčno svetovanje
FINIA CONSULT d.o.o.
ga. Karmen Vovk
e-naslov: ﬁnia@siol.net
tel.: (01) 280 22 30
Uradne ure: sreda 12.00 - 13.00

Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika
Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika
e-naslov: adela.cankar@ozs.si
internet naslov: www.ooz-vrhnika.si
tel.: (01) 755 77 40, fax: (01) 750 41 02, mobi: (051) 619 215
Uradne ure: pon, sre, pet 8.00 – 13.00, sre 15.00 – 19.00
Predsednik: Marko Popit
Sekretarka: Adela Cankar

Krpanov glas

Obvestila OOZ
Cerknica, Logatec, Postojna in Vrhnika

OOZ Logatec
Silva Šivec (OOZ Cerknica), Barbara Grum Vogrin
(OOZ Logatec), Irena Dolgan (OOZ Postojna),
Adela Cankar (OOZ Vrhnika, prispevki),
Janez Gostiša (urednik)
Izhaja enkrat mesečno.
Naklada:
3000 izvodov
Prelom in tisk:
Graﬁka 2000 d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Igor Resnik, univ. dipl. inž. arh.
CIP številka:
ISSN 2232-3104
Fotograﬁja na naslovnici: Naj idile poletnega zatišja zbistrijo duha za smele odločitve
Izdajatelj:
Uredniški odbor:

jesenskih dni
Foto: B. G. Vogrin

Obvestila prejemajo člani OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.
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Cenik oglaševanja v Krpanovem glasu:
velikost
cena za člane 40% popusta
1/1 stran (A4)
200 €
120 €
½ strani (A5)
150 €
90 €
¼ strani (A6)
100 €
60 €
manjše od ¼ A4 (vizitke, pasice ipd.) 75 €
45 €
Oglas na zadnji strani:
+40%
Oglas na predzadnji strani:
+20%
Naročilo 3 oglasov ali več: dodaten 10% popust.
Vse cene veljajo za vnaprej oblikovane oglase, sicer se oblikovanje zaračuna posebej.

Objavo naročite na svoji območni zbornici ali neposredno
pri sekretarki OOZ Logatec Barbari Grum Vogrin.
Kontaktne številke so objavljene na tej strani Krpanovega glasu.

avgust 2013

Krpanov glas

Za sprostitev
Kamnoseštvo Oblak
Peter Oblak s.p. ,Tržaška 60, 1370 Logatec
gsm 041 646 580

Geslo križanke napišite na dopisnico, pripišite svoje ime, priimek in naslov ter dopisnico pošljite do 20. avgusta 2013 na naslov
OOZ Logatec, Tržaška c. 11, 1370 Logatec ali ga z istimi podatki pošljite na e-naslov barbara.grum@ozs.si
Med pravilnimi rešitvami bo izžrebana nagrada: darilni program – namizna kamnita ura

avgust 2013
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Za sprostitev

Geslo križanke napišite na dopisnico, pripišite svoje ime, priimek in naslov ter dopisnico pošljite do 20. avgusta 2013 na naslov
OOZ Logatec, Tržaška c. 11, 1370 Logatec ali ga z istimi podatki pošljite na e-naslov barbara.grum@ozs.si
Med pravilnimi rešitvami bo izžrebanih več nagrad: 1. žensko striženje s fen frizuro, 2. fen frizura, 3. striženje - moško ali žensko
Med reševalci križanke iz julijske številke, ki so sporočili pravilno geslo GOSTILNA NIKA je žreb izbral tele nagrajence:
1. nagrado prejme Mitja Rupnik, Kalce 13, Logatec,
2. nagrado prejme Aleksandra Đurič, Rožna ul. 8, Postojna,
3. nagrado prejme Valerija Tomšič Fatur, Zagorje 122, Pivka,
4. nagrado prejme Erika Mulec, Dolenje jezero 47b, Cerknica,
5. nagrado pa prejme Magda Nagode, Blatna Brezovica 55, Vrhnika.
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Za sprostitev

Geslo križanke napišite na dopisnico, pripišite svoje ime, priimek in naslov ter dopisnico pošljite do 20. avgusta 2013 na naslov
OOZ Logatec, Tržaška c. 11, 1370 Logatec ali ga z istimi podatki pošljite na e-naslov barbara.grum@ozs.si
Med pravilnimi rešitvami bo izžrebanih več nagrad: 1. izdelava reklamnega napisa na forex plošči 3 mm, do dimenzije 1 m2,
2. tisk fotograﬁje ali potreta na napeto galerijsko platno, dim. 800 x 600 mm, 3. izdelava 200 kosov vizitk, barvni tisk 4/0,
plastiﬁkacija 1/1

avgust 2013
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Paketi ugodnosti

Prihaja MOZAIK PODJETNIH
Kartica tisočerih ugodnosti za velike prihranke
Paket SKUPAJ. – podjetniške ugodnosti na lokalni ravni
MOZAIK PODJETNIH je skupnost slovenskih obrtnikov
in podjetnikov, ki s pomočjo obrtno zborničnega sistema
pridobiva številne ugodnosti in popuste pri nakupu materiala in storitev izbranih dobaviteljev, partnerjev ali članov
MOZAIKA PODJETNIH.
Paket SKUPAJ. Območne obrtno-podjetniške zbornice
Logatec so podjetniške ugodnosti partnerjev paketa, ki
poleg kakovostne osnovne storitve članom OOZ Logatec
zagotavljajo prednostno obravnavo in ekskluzivne cene.
Paket SKUPAJ. je kompatibilen z Mozaikom podjetnih,
saj so partnerji Paketa SKUPAJ. vezani na lokalno okolje,
partnerji Mozaika podjetnih pa so ugodnosti, vezane na
širše slovensko okolje. Ugodnosti Paketa SKUPAJ. lahko
člani OOZ Logatec že koristijo ob predhodni pridobitvi
napotnice na logaški zbornici.

^

Skupaj smo NAJVECJI
KUPEC v Sloveniji
Zato imamo
TISOCERE
UGODNOSTI
^

MOZAIK PODJETNIH sledi preprosti resnici: skupaj smo
največji kupec v Sloveniji. Združeni v veliki obrtno-podjetniški družini zato lahko na trgu kupujemo ceneje. S kartico MOZAIK PODJETNIH, ki je identiﬁkacijska kartica člana OZS
in kartica tisočerih ugodnosti, lahko odslej uveljavite popuste
pri nakupu izdelkov in storitev, pridobite brezplačne storitve
ali izkoristite druge ugodnosti številnih partnerjev. Z redno
uporabo kartice ustvarite prihranke, ki bodo na letni ravni lahko
nekajkrat višji od članarine.
V MOZAIK PODJETNIH vstopajo številni ugledni partnerji,
ponudba ugodnosti je vsak dan večja. Telekomunikacijske storitve, električna energija in plin, zavarovalniške storitve, reprodukcijski material, številne poslovne storitve, celo sejemski prostor in oddih v termah – vse to je za imetnike kartice MOZAIK
PODJETNIH odslej občutno cenejše.
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Veliko najrazličnejših ugodnosti pa prispevajo tudi člani MOZAIKA PODJETNIH, ki drugim članom, imetnikom kartice, priznavajo posebne popuste. Izkoristite priložnost in se
vključite v veliko mrežo ponudnikov ugodnosti! Vaša ponudba bo dostopna tisočem imetnikov kartice, ki koristijo ugodnosti doslej največjega obrtno-podjetniškega projekta.
Paket SKUPAJ. Območne obrtno-podjetniške zbornice Logatec ponuja podjetniške ugodnosti na lokalni ravni in sicer so
to storitve medicine dela, varnost in zdravje pri delu, prva pomoč, pravno zastopanje, gasilni aparati, računovodske storitve,
pridobivanje nepovratnih sredstev in krediti s subvencionirano
obrestno mero. Vsi partnerji iz paketa zagotavljajo članom ekskluzivne cene, ugodne popuste in prioritetno obravnavo.
Torej - ne prezrite tudi posebnih ugodnosti območnih
obrtno-podjetniških zbornic – trenutno jih na področju ožje
Notranjske regije ponuja OOZ Logatec v Paketu podjetniških ugodnosti SKUPAJ. in se sami prepričajte, da so tisočere
ugodnosti MOZAIKA PODJETNIH in ugodnosti PAKETA
SKUPAJ. poslovna priložnost brez primere.
Kartico MOZAIK PODJETNIH bodo vsi člani OZS dobili do
15. avgusta 2013.

Paket SKUPAJ.
Paket podjetniških ugodnosti
SKUPAJ. ustvarjamo prihodnost!
Paket SKUPAJ. so podjetniške ugodnosti, ki jih lahko koristite člani OOZ Logatec z napotnico oz. naročilnico, ki
jo pridobite na OOZ Logatec, Tržaška 11, 1370 Logatec,
tel. 01 750 90 80, e-pošta barbara.grum@ozs.si .
Informacije o partnerjih paketa in naročilnico dobite tudi na
spletni strani http://ooz-logatec.si/.

Kakšne so vaše prednosti?
• Prioritetna obravnava
• Ekskluzivna cena
• Super popusti
Storitve iz Paketa SKUPAJ.
so pri partnerskih podjetjih
za člane OOZ Logatec občutno cenejše.

Paket SKUPAJ. SPLAČA SE!
Pridruži se zadovoljnim članom in prihrani tudi ti!
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Prispevki, dajatve

PRISPEVKI ZA »POPOLDANCE«
Vsi, ki opravljate pridobitno oz. poklicno dejavnost in ste vpisani v razvid
samostojnih podjetnikov oz. drug predpisan register, ste obvezno zavarovani
za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali
poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti. Mesečno morate plačevati določene obveznosti: prispevke za PIZ, ZZ in članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem. Višina članarina je določena v Obrtnem zakonu in
je odvisna od števila zaposlenih pri delodajalcu po zadnjih znanih podatkih
ZZZS. Plačuje se le ena članarina. Članarino plačate po prejetem plačilnem
nalogu na račun pri Deželni banki Slovenije št.: SI56 1910 0001 0141 210, referenca je sestavljena iz davčne številke, številke zbornice in kontrolne številke. Pri plačilu preko elektronskega bančnega poslovanja morate navesti model
12 in nato referenco.
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za julij 2013:
1. položnica: prispevki za PIZ zavarovanje za osebe, ki so zavarovane za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri
delu ali poklicne bolezni
TRR: 0110 0888 2000 003, Sklic na št.: 19 DŠ – 44008 32,17 €
Ta višina prispevka velja že od 1. aprila dalje (preverite davčno kartico in
naredite izravnavo centov na kontu 44008)
2. položnica: prispevki za zdravstveno zavarovanje za poškodbo pri delu
TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 4,55 €
3. položnica: članarina OZS in OOZ
Sklic na št.: 12 davčna številka + oznaka članarine
ČLANARINO je še vedno potrebno plačati, ne glede na izid referenduma in
spremenjen Obrtni zakon, saj je v zakonu določeno šest mesečno prehodno
obdobje, ki traja do 27. 10. 2013, ko boste člani lahko podali izjavo, da ne
želite več biti član OZS in območne OZ po svojem sedežu. Članarino plačate
s plačilnim nalogom, ki vam ga pošlje OZS. Znesek zajema članarino za OZS
in OOZ, višina članarine je odvisna od števila zaposlenih delavcev (upošteva
se zadnji znani podatek ZZZS, s katerimi razpolaga OZS).
S sprejemom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, je pri določenih zavarovancih prišlo do bistvenih sprememb glede plačevanja prispevkov.
Osebe, ki so bile 1.1.2013 na šolanju in so opravljale samostojno dejavnost, se
morajo od prvega dne po izteku šolskega leta obvezno zavarovati, če še naprej
opravljajo samostojno dejavnost.
Uživalci pokojnine, ki ste 1.1.2013 opravljali dejavnost ali delo, na podlagi katerega bi ponovno pridobili lastnost zavarovanca, lahko dejavnost opravljate
največ do 31. 12. 2013, potem ponovno dobite lastnost zavarovanca in morate
plačevati prispevke na najmanj polovični delovni čas. Če ne boste do 31. 12.
2013 uskladili svojega statusa, vam bo zavod s 1.1.2014 prenehal izplačevati
pokojnino in vam ugotovil lastnost zavarovanca po uradni dolžnosti.
Več v 406. členu ZPIZ-2 (Ur. list RS, št. 96/2012)

PRISPEVKI ZA ZAPOSLENE DELAVCE – nove
lestvice za dohodnino
ŠT. DELOVNIH UR v juliju 2013:
redno delo: 23 dni: 184 ur; praznik: 0 dni: 0 ur; SKUPAJ: 23 dni, 184 ur.
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2013 – nove lestvice veljajo od
1.1.2013 oz. za izplačila v letu 2013
Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2013 so ﬁksni zneski in se med
letom ne spreminjajo.
Splošna olajšava: višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2012:
če znaša skupni letni dohodek v evrih
nad
do
10.866,37
10.866,37
12.570,89
12.570,89

znaša splošna olajšava v evrih
6.519,82
4.418,64
3.302,70

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva naslednja lestvica
če znaša mesečni bruto dohodek
znaša splošna olajšava v evrih
iz delovnega razmerja v evrih
nad
do
905,53
543,32
905,53
1.047,57
368,22
1.047,57
275,23
Če delavec ne želi, da se mu pri izračunu upošteva povečana splošna
olajšava, se upošteva le splošna olajšava v višini 275,23 €.
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Posebne olajšave

za otroke
1 otrok
2 otroka
3 otroci

letna olajšava
2.436,92
5.086,16
9.504,70

mesečna olajšava
203,08
423,85
792,06

LESTVICA ZA DOHODNINO (mesečni izračun) – ZA IZPLAČILA V
LETU 2013 – nova lestvica in dodaten razred s 50% dohodnino
Nad
Do
€+%
Nad €
668,45
16%
668,45
1.580,02
106,95 + 27 %
668,45
1.580,02
5.908,93
353,08 + 41 %
1.580,02
5.908,93
2.127,93 + 50 %
5.908,93
MINIMALNA BRUTO PLAČA od 1. januarja 2013 znaša 783,66 € (Ur. list
RS, št. 8/2013 z dne 29.1.2013).
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM:
Prevoz na delo: najmanj 70% cene najcenejšega javnega prevoza, če se
javni prevoz ne more uporabljati pa najmanj 0,18 € za vsak polni km razdalje med bivališčem, določenim v pogodbi o zaposlitvi do sedeža delodajalca
oz. do mesta opravljanja dela (50. člen KP za obrt in podjetništvo);
Prehrana: 4,90 €/dan prisotnosti, če delavec dela najmanj 4 ure na dan.
Če dela 11 ur ali več na dan, mu pripada pravica do sorazmerno višjega povračila za prehrano. (49. člen KP za obrt in podjetništvo).
Kilometrina na službenem potovanju: do 0,37 € za vsak prevoženi km ob
uporabi lastnega vozila (52. člen KP za obrt in podjetništvo = zgornji znesek
po Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki
se ne vštevajo v davčno osnovo. Kilometrina v višini 30% cene bencina v
EUR (sprememba ob spremembi cene bencina) je glede na ceno bencina višja,
vendar je davčno priznan odhodek le znesek, ki ga določa Uredba o davčni
obravnavi povračil stroškov…Presežek se všteva v davčno osnovo.
Regres za letni dopust v letu 2013: najmanj za 1% povečana minimalna plača
oz. 791,50 €.
STOPNJE PRISPEVKOV:
Vrsta prispevka
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Zav. za primer bolezni in pošk. pri delu
Zav. za pošk. pri delu in poklicne bolezni
Za zaposlovanje
Za starševsko varstvo
SKUPAJ
Davek od osebnih prejemkov - dohodnina

Delavec
15,50
6,36
0,14
0,10
22,10
Po lestvici

Delodajalec
8,85
6,56
0,53
0,06
0,10
16,10

PRISPEVKI ZA DRUŽBENIKE ZASEBNIH
DRUŽB – POSLOVODNE OSEBE
Za obračun prispevkov se uporablja pokojninska osnova in sicer je najnižja
možna osnova najnižja pokojninska osnova, ki znaša od 1.1.2011 dalje 551,16
€ neto (Uskladitev pokojnin in nova osnova objavljena v Ur. listu RS, št.
12/11). Bruto osnova je 848,07 € (količnik za preračun je 1,5387 izračunan
na podlagi povprečne stopnje davkov in prispevkov, Ur. list št. 29/13). V nadaljevanju je primer obračuna prispevkov od najnižje pokojninske osnove.
Naziv prispevka
Skupaj prispevki za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje
Skupaj prispevki za zdravstveno
zavarovanje
Skupaj drugi prispevki:
starševsko varstvo, zaposlovanje
PRISPEVKI SKUPAJ

Stopnja

Za plačilo

24,35 %

206,50

13,45 %

114,06

0,40 %

3,40

38,20 %

323,96

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV
VPLAČILNI RAČUNI:
S 1. oktobrom 2011 je v veljavi nov način plačevanja prispevkov. Uvedeni so
trije računi:
Za ZPIZ: 01100-8882000003; sklic 19 DŠ-44008
Za ZZZS: 01100-8883000073, sklic 19 DŠ-45004
Za PRORAČUN: 01100-8881000030 (akontacija dohodnine + starševsko varstvo + zaposlovanje)
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Prispevke lahko plačujete posamično ali zbirno. Od tega je odvisen tudi sklic
na številko. Za zbirnik vedno velja: 19 dav. št. plačnika – 99996; za posamezne
vrste davkov poglejte spletno stran DURS: www.durs.si
DURS zaradi pravilnega knjiženja in prikazovanja stanja na karticah svetuje,
da se pri plačilu na račun 011008881000030 ne uporablja sklic zbirnika 19 DŠ
- 99996, temveč se plača vsak prispevek posebej:
19 DŠ – 40002 akontacija dohodnine
19 DŠ - 43001 za prispevke za starševsko varstvo
19 DŠ – 42005 za plačilo prispevkov za zaposlovanje.
Če vplačujete obveznosti po upravnih aktih DURS (izvršba, odločba o odlogu, obročnem plačilu, plačilo globe…se uporablja model 21.
IZRAČUN PRISPEVKOV PO RAZREDIH (OD I - VIII), osnova za
obračun je zavarovalna osnova izračunana na podlagi povprečne bruto

plače predpreteklega meseca. Ta za maj 2013 znaša bruto 1.523,65 € in
neto 997,13 €.
Članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem plačate v enem znesku, ki ga OZS razdeli na članarino za OOZ in OZS. Članarino plačate
na račun pri Deželni banki Slovenije št. SI56 1910 0001 0141 210. Po pošti
vsi člani prejmete plačilni nalog z že vpisano višino članarine. Višina je
določena v obrtnem zakonu in je za posamezno podjetje ali s.p. odvisna
od števila zaposlenih po zadnjih znanih podatkih ZZZS. Če potrebujete v zvezi z obračunom članarine dodatne informacije pokličite svojo
OOZ. Članarino je, ne glede na že sprejet in v Uradnem listu RS, št.
30/13 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona,
potrebno obvezno plačevati do izteka prehodnega obdobja, ko boste,
če boste tako želeli, lahko podali izjavo, da izstopate iz članstva OZS
in OOZ.

OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA ZASEBNIKE ZA JULIJ 2013
DOSEŽENA OSNOVA V LETU 2012

Dosežena osnova v € za leto 2012

nad 9.156,72 do

nad 18.305,64 do

nad 27.458,46 do

nad 36.611,28 do

nad 45.764,10 do

nad 54.916,92 do

nad

do vkljuno

vkljuno

vkljuno

vkljuno

vkljuno

vkljuno

vkljuno

64.069,74

9.156,72**

18.305,64***

27.458,46

36.611,28

45.764,10

54.916,92

64.069,74

1.523,65

Povprena mesena plaa v RS za maj 2013 v EUR

I

II

III

IV

V

VI

VII

Minimalna plaa

60%

90%

1,2

1,5

1,8

2,1

2,4

povprene plae za

povprene plae za

maj 13

maj 13

povprene plae za povprene plae za

783,66

BRUTO ZAVAROVALNA OSNOVA
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

maj 13

maj 13

914,19

1.371,29

povprene plae za
maj 13

1.828,38

povprene plae za povprene plae za
maj 13

maj 13

2.285,48

2.742,57

VIII

3.199,66

3.656,76

STOPNJA

24,35

190,82

222,61

333,91

445,21

556,51

667,82

779,12

890,42

Prispevki za zdravstveno zavarovanje

13,45

105,40

122,96

184,44

245,91

307,40

368,88

430,36

491,83

Prispevki za starševsko varstvo
Prispevki za zaposlovanje

0,20
0,20

1,56
1,57

1,82
1,83

2,74
2,74

3,66
3,66

4,58
4,57

5,48
5,49

6,40
6,40

7,32
7,31

Prispevki skupaj

38,20

299,35

349,22

523,83

698,44

873,06

1.047,67

1.222,28

1.396,88

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

* povprečna bruto plača v RS za maj 2013 (1.523,65 €)

Zavezanec plača prispevke do 15. v mesecu, v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki. Pred plačilom prispevkov, preverite
obračunane zneske na REK obrazcu s podatki na virmanih, zaradi izravnave centov.

** minimalna plača
*** povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2012

Vabilo k prijavi na mojstrski izpit
Drugi pristopni rok v letu 2013 je 3. september, zadnji rok za oddajo popolnih vlog pa 23. avgust 2013.
Zakaj bi se odločili za pridobitev naziva mojster?
• ker prinaša srednjo strokovno izobrazbo
• ker daje možnost nadaljevanja šolanja na višjih strokovnih šolah
• ker boste lahko kot mentor v obratovalnici izobraževali dijake
• ker boste izpolnjevali kvaliﬁkacijski pogoj za opravljanje nekaterih obrtnih dejavnosti
• ker boste lahko odgovorni vodja posameznih del na objektu
(poklici, vezani na Zakon o graditvi objektov)
• ker boste lahko uporabljali blagovno znamko MOJSTER, ki
predstavlja znak kakovosti obrtnih izdelkov in storitev.
Izpopolnite in nadgradite svoje znanje, ter si zagotovite uspeh
in konkurenčnost vašega podjetja!
» Z znanjem do odličnosti in večje konkurenčnosti!«
Stiki: Izobraževalni center OZS, telefon: 01 58 30 500,
e-mail: ic@ozs.si www.ozs.si

Redno usposabljanje voznikov – septembra
v Postojni
Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna ponovno organizira četrto redno usposabljanje voznikov za prevoz potnikov in blaga v cestnem prometu v soboto, 7. septembra 2013
ob 9. uri v sejni dvorani Šolskega centra Postojna, Cesta v
Staro vas 2, Postojna.
Obseg usposabljanja: 7 pedagoških ur
Cena usposabljanja:
• za člane OOZ Postojna (za eno osebo), ki imajo poravnano
članarino je udeležba brezplačna, ker stroške krije zbornica;
• za zaposlene pri članih OOZ Postojna znaša cena usposabljanja 15,00 € (z DDV);
• za vse ostale udeležence znaša cena usposabljanja 40,00 €
(z DDV).
Prijave bomo na zbornici sprejemali avgusta.

Bi peli? Pridružite se!
Obrtniški mešani pevski zbor »Notranjska« vabi medse nove pevke in pevce. Zbor so pred 26 leti ustanovila tedanja obrtna združenja z Vrhnike, iz Logatca, Cerknice, Postojne in Idrije, od koder se člani enkrat tedensko vozijo na vaje, praviloma ob ponedeljkih v
Logatec. Zbor nastopa v krajih, od koder so pevci, na državnih revijah obrtniških zborov, po Sloveniji in zamejstvu. Rad zapoje v hribih.
Pokličite predsednika Janija na 041 705 755 ali zborovodja Janeza na 031 524 312. Prva vaja s preskusom glasov bo 9. septembra ob 19. uri.
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