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Za promet Pomembne prometne informacije
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Za gostinstvo Novosti v gostinstvu

Za promet Ali lahko znižamo cene goriv?
Tekstilci Obvestilo o predstavitvi CAD/CAM programa
za krojenje
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Doris Božič gostinka
Liljana Gaberc izdelovalka spominkov
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Seminar 8-D metoda: učinkovite rešitve reklamacij
Seminar za mentorje dijakom

Javni razpisi in obvestila
16
18

Javni razpisi
Obvestilo o novem načinu poročanju na REK obrazcih

15. Primorski sejem

VABILO

POVABILO

VABILO

Sekcija frizerjev
za ogled londonskega sejma Salon international 2008
18. - 20. oktober 2008 - ExCEL London
Naziv firme (s.p.,d.o.o. , ...)

Naslov

GSM telefon
Stacionarni
telefon
Davčni
zavezanec

DA

ID za DDV
Ime in priimek udeleženca
Št. kartice Obrtnik

Datum in podpis

NE

Sekcija za promet

Tekstilci

Sekcija za gostinstvo

V ateljeju - prodajalni lahko dobite mnoge tipične spominke iz našega
območja, kot so to npr. keramični kipci šavrink in drugih noš.

Naziv firme (s.p.,d.o.o. , ...)

GSM telefon
Stacionarni
telefon

Naslov

DA

NE

ID za DDV
Ime in priimek udeleženca
Št. kartice Obrtnik

Naziv firme (s.p.,d.o.o. , ...)

GSM telefon
Stacionarni
telefon

Naslov

DA
ID za DDV
Ime in priimek udeleženca
Št. kartice Obrtnik

Datum

Podpis in žig

NE

1. za člana OOZ Koper
Naziv firme (s.p.,d.o.o. , ...)

GSM telefon
Stacionarni
telefon

Naslov

Davčni
zavezanec

DA

NE

ID za DDV
Ime in priimek udeleženca
Št. kartice Obrtnik

2. za zaposlene delavce
Samostojnipodjetnik
podjetnik(navedite
(naveditekrajši
krajšinaziv)
naziv)
Samostojni

prijavljam 1. delavca

prijavljam 2. delavca

prijavljam 2. delavca

Prijavnico pošljite po faxu 62 719 17 ali dostavite na
OOZ Koper, Staničev trg 1, 600 Koper.
Za delavce zaposlene pri s.p. se o možnosti sofinanciranja stroškov izobraževanja pozanimajte na Skladu za izobraževanje delavcev pri s.p. južne Primorske,
ga. Marta Mihelčič tel. 62 785 10, GSM 031/384 160
IZJAVA: Potrjujem, da imam plačan prispevek za izobraževanje.
IZJAVA: V kolikor se kot član obrtne zbornice ne bom udeležil seminarja,
bom poravnal stroške v celoti, tudi del, ki ga sofinasira OOZ Koper.

zaposlenega za
nedoločen čas

Od

zaposlenega za
določen čas

Od

zaposlenega za
nedoločen čas

Od

zaposlenega za
določen čas

Od

zaposlenega za
nedoločen čas

Od

zaposlenega za
določen čas

Od

Datum

Št. ur
do

Št. ur
do

Št. ur
do
Podpis in žig

Ali si kot uspe{en podjetnik, vzamete ~as za analizo svojega poslovanja?
Ali va{ih pet najve~jih strank prina{a najve~ dobi~ka?
Ali ste prepri~ani, da svoja sredstva namenjate za najbolj donosne investicije?
Potrebujete za te odgovore strokovnjaka?
Kot odgovor na vsa ta vpra{anja se je izoblikovalo mednarodno valjavno Evropsko spri~evalo
poslovnih znanj (EBC'L), ki ga podeljuje Mednarodni center EBC'L-ja s sede`em na Dunaju in potrjuje, da ste
pridobili osnovna znanja:
•
•
•
•

potrebna za aktivno vlogo v poslovnem svetu,
za vodenje, vklju~no s finan~nimi odlo~itvami,
za finan~no upravljanje in kontroling,
za ustanovitev, zagon in razvoj novega podjetja,

U~ni program je namenjen vsem, ki pri svojem delu sprejemate strate{ke odlo~itve, ki vplivajo na likvidnost,
ekonomi~nost in dobi~konosnost podjetja (direktorji, komercialisti, vodje projektov, drugi, ...) in obsega 4
module:
1.
2.
3.
1.

Cilji podjetja in kazalniki (ekonomi~nost, rentabilnost, likvidnost, denarni tok, ...)
Izra~unavanje stro{kov-stro{kovno ra~unovodstvo (kalkulacija cene, ugotavljanje dobi~konosnosti programov in dru`be...)
Finan~na bilanca (sestava bilance, aktiva, pasiva, cilj letnega poro~ila, likvidnost, rezerve,
amortizacija, ...)
Gospodarsko pravo (pravne oblike podjetni{kih pogodb, pla~ilna nesposobnost, ...)

Ve~ informacij na www.cubistinstitute.org/ccc - tel.: 059 070 472

