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KORONA VIRUS INFORMACIJE!
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije na spletni strani https://www.ozs.si/koronavirus-info objavlja 
vse aktualne informacije in navodila za delodajalce za omilitev posledic koronavirusa. Priporočamo!

VSA SVETOVANJA SO PO PREDHODNEM DOGOVORU!
Prijave in informacije: Klementina Križman, Telefon: 00386 5 73 00 060, Mobitel: 00386 31 354 367, klementina.krizman@ozs.si

Svetovanje je možno tudi preko telefona oz. elektronsko.

Brezplačno 1-urno svetovanje za člane OOZ Sežana.
Brezplačno svetovanje je potrebno izkoristiti v koledarskem letu in ni prenosljivo v naslednje koledarsko leto.

SPECIALISTIČNO STROKOVNO SVETOVANJE
Svetuje: Dunja Verbajs, davčna svetovalka iz področja davkov in financ.

SPECIALISTIČNO STROKOVNO SVETOVANJE

PRAVNO SVETOVANJE
iz področja gospodarskega, davčnega, civilnega in upravnega prava. Svetuje: Blaž Radujko, dipl.pravnik iz podjetja Praksa d.o.o.

MARKETINŠKO STROKOVNO SVETOVANJE
Svetuje: Janja Novoselc

INDIVIDUALNO PRAVNO SVETOVANJE

Svetovanje Mitje Premrla, davčnega in pravnega strokovnjaka. Mitja Premrl, davčni in pravni strokovnjak iz 
podjetja Taxa d.o.o. iz Ajdovščine in svetuje iz področij: davkov, financ, prenosa in preoblikovanja podjetij

UGODNOSTI ZA ČLANE OOZ SEŽANA

Za dodatne informacije in napotnico nas pokličite na tel. 05 730 00 60

•	Več kot 30% popust pri storitvah OOZ Sežana in pri izobraže-
vanjih,

•	Cenejše vodenje evidenc za »pavšaliste«,
•	Cenejša ureditev dokumentacije za vpis v register prevoznikov 

za čez mejni prevoz odpadkov v ltaliji,
•	Popusti pri izdelavi poslovnega načrta in pripravi dokumenta-

cije za prijave na razpise,
•	30 % popust pri najemu dvorane OOZ Sežana,
•	50 % popust pri oglaševanju v glasilu lnformator,
•	10 % popust pri najemu poslovnih prostorov OOZ Sežana,
•	1x	brezplačni	mali oglas velikosti 1/3 strani v lnformatorju,

•	 1x	brezplačna objava v rubriki podjetniški portret meseca v 
Informatorju,

•	Cenejši	preventivni zdravstveni pregledi.
•	10 % popust za osnovni in obnovitveni tečaj prve po-

moči z izpitom.
•	10 % popust pri pregledu gasilnikov in hidratnega 

omrežja
•	Ugodnosti	za	člane	OOZ	Sežana	pri upravljanju terja-

tev v sodelovanju s podjetjem Prospera d.o.o iz Kopra
•	Ugodnosti	za	člane	OOZ	Sežana	na področju varnega 

dela v sodelovanju s podjetjem Lozej d.o.o.


