
 
ODBOR POGREBNIH DEJAVNOSTI 

 
Spoštovani člani OZS! 
 
Odbor pogrebnih dejavnosti pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenje vas vabi na 
 

ZBOR ČLANOV ODBORA POGREBNIH DEJAVNOSTI, 
 

ki bo potekal v PETEK, 3. oktobra 2014, s pričetkom ob 10.00 uri v Termah Banovci,  
Banovci 1a, Veržej. 

 
PROGRAM ZBORA 
10.00 - 10.30 Registracija udeležencev 

 

10.30 - 12.30 Zbor članov  
1. Imenovanje 5 članskega odbora pogrebnih dejavnosti za mandatno obdobje 2014-2018; 
2. Seznanitev z aktivnostmi Odbora pogrebnih dejavnosti pri OZS; 

 
12.30 - 13.30 Odmor za kosilo 

13.30 - 14.15 Novosti na področju davčne zakonodaje in nadzora FURS (Finančne uprave RS)  

Iztok Mohorič, svetovalec OZS 

14.15  - 15.00 Aktualne novosti na področju delovnega in socialnega prava 
Dušan Bavec, svetovalec OZS  

15.00 - 15.30  Predstavitev partnerja kartice Mozaik podjetnih – Telekom Slovenije 

15.30 - 16.00  Razvoj celovite ponudbe pogrebnega podjetja 
Komunala Nova Gorica  

16.00 - 16.30  Predstavitev strokovne revije »Pogreb ni tabu« 
Elvina Babajić, Zavod Pogreb ni tabu  

16.30 – 17.00 Kaj morate vedeti pri uvedbi e-računa? 
Romana Mernik, FININVEST d.o.o. 

19.00 Večerja*  

 
Kotizacija: Za člane OZS je kotizacija 10€ + DDV (skupaj12,2€), za ostale udeležence je cena 
60,00€+ DDV.  
*Večerja bo organizirana le ob zadostnem številu prijav in bo samoplačniška 
 
Prijava:  Število mest je zaradi prijave kosila potrebno najaviti zato je prijava na zbor obvezna. Prosimo vas, 
da zaradi lažje organizacije izpolnite spletno prijavo, s klikom na »prijava na dogodek«, ki je objavljena med 
dogodki na spletni strani OZS. Prijavite se lahko tudi tako, da izpolnite prijavnico v prilogi in pošljite na 
email: vlasta.markoja@ozs.si  ali po faxu 01 50 54 373 ali po pošti na naslov OZS, Celovška 71, Ljubljana 
 
Rok za prijavo je 30.9.2014 oziroma do zasedbe prostih mest. 
Plačilo kotizacije: Kotizacijo za udeležbo na zboru plačate ob prijavi na transakcijski račun Obrtno-

podjetniške zbornice Slovenije (za zbor), na transakcijski račun št.: SI 56 0201 3025 3606 416, sklic 00 

200028, NLB d.d., Ljubljana. Potrdilo o plačilu pošljete skupaj z izpolnjeno prijavnico na e-naslov 

vlasta.markoja@ozs.si ali po faxu 01 50 54 373. Potrdilo o plačani kotizaciji lahko predložite tudi na 

zboru.  

http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb0000009ttrd
mailto:vlasta.markoja@ozs.si


 
ODBOR POGREBNIH DEJAVNOSTI 

 
Prenočišča: Nočitve si člani lahko rezervirate v Termah Banovci, kjer so za vas pripravili posebno ponudbo 

v Hotelu Zeleni gaj in Hotelskem naselju Zeleni gaj najkasneje do 29.9.2014 preko telefona 041/784 330 (Ivo 

Lebar) ali e-pošte ivo.lebar@sava.si. Pri rezervaciji naj se sklicujejo na zbor članov pogrebnih dejavnosti.  

Dodatne informacije:  Za vsa morebitna vprašanja se lahko obrnete na sekretarko sekcije pri OZS: Vlasta 

Markoja, telefon 01/ 58 30 571 ali e-naslov: vlasta.markoja@ozs.si oziroma na koordinatorko izobraževanja: 

Barbara Vrhovnik, telefon 01/ 58 30 808 ali e-pošta: barbara.vrhovnik@ozs.si. 

 
Vljudno vabljeni! 
 

   

 

 

 

Jožica Coif 

Predsednica Odbora pogrebnih dejavnosti pri OZS 

Priloge: 

- Soglasje h kandidaturi 
- Prijavnica  

 
 
 
 
DODATNO POJASNILO 
 
Odbor pogrebnih dejavnosti, ki šteje 5 članov imenuje Upravni odbor OZS na predlog članov odbora.  
V začetku mandatnega odbora se zato skliče zbor članov, kjer se pripravi predlog za imenovanje 5-
članskega odbora za mandatno obdobje 2014-2018. Predlog se nato posreduje v imenovanje Upravnemu 
odboru OZS.    
 
POVABILO K POSREDOVANJU KANDIDATOV ZA 5-ČLANSKI ODBOR POGREBNIH DEJAVNOSTI  
 

Člani Obora pogrebnih dejavnosti zato vabijo aktivne člane, ki bi želeli biti člani odbora, da izpolnijo 

SOGLASJE H KANDIDATURI ter ga do 30.9.2014 pošljejo na naslov OZS, Celovška 71, 1000 Ljubljana s 

pripisom za Odbor pogrebnih dejavnosti ali po e-pošti na naslov vlasta.markoja@ozs.si  

Posebej opozarjamo na 19. člen Statuta OZS, ki pravi da člani zbornice opravljajo funkcije v organih in 

drugih oblikah delovanja in odločanja zbornice neprofesionalno ter so lahko izvoljeni oz. imenovani le pod 

pogojem, da iz naslova članarine in drugih finančnih obveznosti na dan oddaje kandidature in 

izvolitve oziroma imenovanja nimajo dospelih, zapadlih, neplačanih obveznosti do zbornice. 

Za dan oddaje kandidature se šteje datum naveden na soglasju h kandidaturi. 
 
Ustreznost kandidatov presoja tri članska komisija, ki jo imenujejo na zboru člani. V kolikor komisija ugotovi, 
da kandidat za člana odbora pogrebnih dejavnosti ne izpolnjuje pogojev iz 19. člena Statuta OZS odloči, da 
se ga ne uvrsti na kandidatno listo. 
 
Kandidat za člana odbora pogrebnih dejavnosti je lahko državljan Republike Slovenije, ki je član ali 
predstavnik aktivnega člana zbornice, ki kot dejavnost opravlja pridobitno dejavnost, ki spada v odbor 
pogrebnih dejavnosti ali pooblaščenec aktivnega člana zbornice, ki kot dejavnost opravlja pridobitno 
dejavnost, ki spada v odbor pogrebnih dejavnosti. 
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