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Vol i tve  OOZ Nova Gorica  

Volitve OOZ Nova Gorica 

Sklep o razpisu volitev v skupščino OOZ Nova Gorica  

za mandatno obdobje 2022-2026. 

 

Slavnostna skupščina in  t radic ionalno srečanje  č lanov OOZ Nova Gorica    

Vesel imo se srečanja  z  Vami .   

Vol i tve  OOZ Nova Gorica    

Sklep o razpisu volitev v skupščino OOZ Nova Gorica  

za mandatno obdobje 2022-2026. Več na strani 3. 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica http://www.ooz-novagorica.si/dogodki 
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Izdajatelj Podjetniških novic:  

Območna obrtno–podjetniška zbornica 
Nova Gorica, Ul. Gradnikove brigade 6, 
5000 Nova Gorica v sodelovanju z Mestno 
občino Nova Gorica 
 

T: 05 330 66 00;  
E: ooz.novagorica@ozs.si 
Oblikovanje: OOZ Nova Gorica  

Glasilo je brezplačno, sodi med informativne 

publikacije in je namenjeno članom OOZ 

Nova Gorica. 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica http://www.ooz-novagorica.si 

ZBORNICA SVETUJE IN OBVEŠČA    

Podjetniške novice, september 2022 

Septembrska seja skupščine OOZ 
Nova Gorica je bila nadvse produk-
tivna in zazrta v prihodnost. Pos-
lanci so namreč sprejeli spremem-
bo statuta ter razpisali volitve v 
skupščino za mandatno obdobje 
2022-2026. 

 

Poleg redih zadev se je na dnevnem 
redu 11. seje skupščine OOZ Nova 
Gorica tokrat znašla sprememba sta-
tuta ter odločitve v zvezi z izvedbo 
volitev za novo mandatno obdobje. 

 

Spremembe statuta so poleg redakcijskih in pravopisnih popravkov zajemale predvsem znižanje števila poslan-
cev skupščine iz dosedanjih največ 21 in najmanj 31 na po novem najmanj 17 in največ 25 poslancev. Nadalje 
so poslanci izglasovali blažje pogoje za odpoklic poslanca – po novem je razlog za odpoklic poslanca neudelež-
ba na dveh sejah brez opravičila (prej treh) ter neudeležba na treh zaporednih sejah ne glede na obstoj opraviči-
la (nova alineja).  

 

Za izvedbo volitev je statut določil uporabo pravilnika o izvedbi volitev, ki se je v nadaljevanju tudi sprejel in tako 
vzpostavil stalno podlago za delo volilne komisije pri izvedbi volitev poslancev skupščine, članov nadzornega 
odbora ter upravnega odbora in predsednika zbornice. Nadalje sprejete spremembe statuta ukinjajo omejitev 
števila mandatov predsednika zbornice in predsednika nadzornega odbora, v zvezi z volitvami predsednika pa 
uvajajo večjo transparentnost, saj morajo biti kandidature za predsednika zbornice članom znane najmanj 8 dni 
pred volitvami. 

 

Po izglasovanih spremembah statuta so poslanci določili tudi datum volitev v skupščino, ki bo 9.11.2022, odločili 
so tudi, da bo v novem mandatu 25 poslancev. 

 

Prečiščeno besedilo statuta je objavljeno na spletni strani OOZ Nova Gorica (https://www.ooz-novagorica.si/
novice/spremenjen-statut-razpisane-volitve-za-mandatno-obdobje-2022-2026). 

SEPTEMBRSKA SKUPŠČINA OOZ NOVA GORICA 



 3  

 

Na podlagi 17. in 19. člena Statuta Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica, spre-
jetega na seji skupščine dne 7. 9. 2022 (v 
nadaljnjem besedilu statut), je Skupščina OOZ 
Nova Gorica sprejela Sklep o razpisu volitev v 
skupščino OOZ Nova Gorica za mandatno 
obdobje 2022-2026. 

 
Volitve za poslance v skupščino so razpisane v sre-
do, 9. 11. 2022 od 10.00 do 18.00 ure na sedežu 
OOZ Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 
Nova Gorica. Možno bo tudi glasovanje po pošti. 

Poziv članom za vložitev kandidatur za poslance v 
skupščino in za člane nadzornega odbora skupaj z 
obrazcem Soglasje za kandidaturo objavljamo v Pod-
jetniških novicah, spletni strani OOZ Nova Gorica in 
na oglasni deski, poslan pa bo tudi v e-novicah. Poziv 
je bil poslan tudi vsem predsednikom sekcij, da poda-
jo predloge. S tem je vsem članom OOZ Nova Gorica 
kot doslej dana možnost predlaganja kandidatov. 

Vsak aktivni član lahko kandidira samo z enim pred-
stavnikom, skladno z drugim odstavkom 11. člena 
statuta, pri čemer kandidat za poslanca v skupščino 
ne more biti hkrati tudi kandidat za člana nadzornega 
odbora.   

 

 

Skladno s 16. členom Statuta OOZ Nova Gorica skup-
ščina šteje od 17 do 25 poslanskih mest. Skupščina 
OOZ Nova Gorica za mandatno obdobje 2022-2026 
šteje 25 poslanskih mest. Lista kandidatov je odprta. 
Rezultati volitev bodo objavljeni v Podjetniških novi-
cah, ki izidejo decembra 2022.  

Volilna skupščina OOZ Nova Gorica za volitve orga-
nov zbornice bo predvidoma v četrtek, 8. 12. 2022.  

Še nekaj informacij… 

Za kandidata v skupščino ali nadzorni odbor morajo 
kandidati izpolniti pisno izjavo, objavljeno na nasled-
njih straneh (izjavi sta objavljeni tudi na spletni strani 
OOZ Nova Gorica, lahko pa se tudi prevzameta na 
sedežu OOZ Nova Gorica).  

 

Kandidirajo lahko le predstavniki aktivnih članov OOZ 
Nova Gorica (aktivni člani so vse fizične in pravne 
osebe, ki kot glavno dejavnost opravljajo pridobitno 
dejavnost v Republiki Sloveniji, kar je opredeljeno v 
tretjem odstavku 3. člena statuta), ki iz naslova člana-
rine in drugih finančnih obveznosti na dan oddaje kan-
didature in izvolitve oziroma imenovanja nimajo dos-
pelih, zapadlih, neplačanih obveznosti do zbornice.  

Člani nadzornega odbora ne smejo biti poslanci v 
skupščini zbornice in ne člani upravnega odbora zbor-
nice.  

 

Predlagani kandidati morajo podpisati izjavo, da se s 
kandidaturo strinjajo,  

 

Natančen potek volitev in delo volilne komisije določa 
Pravilnik o delu volilne komisije in poteku volitev. Vsi 
člani imajo možnost predlagati kandidate za poslance. 
Predloge lahko podajo tudi strokovne sekcije in Skup-
ščina OOZ Nova Gorica. Predloge kandidatov priča-
kujemo tudi iz vrst tistih obrtnikov, ki niso organizirani 
v sekcije.  

 

POZIV ČLANOM K EVIDENTIRANJU MOŽNIH KANDIDATOV ZA 
SKUPŠČINO OOZ NOVA GORICA IN NADZORNI ODBOR OOZ 
NOVA GORICA  

SKUPAJ MOČNEJŠI!  

Podjetniške novice, september 2022 

Podpisana soglasja h kandidaturi se zbira-
jo do vključno torka, 11.10.2022 na sedežu 
zbornice. Upoštevala se  bodo tudi soglas-
ja, ki bodo prispela po pošti na naslov 
zbornice, če bodo oddana na pošto do 
vključno 11.10.2022 (poštni žig). Soglasja 
bo sprejemala Matejka Madon, ki jih bo 
opremila z evidenčno številko. 

Pisna soglasja sprejemamo na sedežu ali po 
navadni pošti na OOZ Nova Gorica, Ulica Gra-
dnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. 
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Podjetniške novice, september 2022 
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Zaradi uspešnejšega obveščanja prosimo tiste, ki podat-

kov o mobilnih telefonih in elektronskih naslovih še niste 

posredovali na zbornico, da nam kontakte sporočite na  

zbornico, tel. 05 330 66 00 ali 05 330 66 10.  

Podatke Obrtnega registra lahko preverite v SPLETNEM 

KATALOGU na spl. strani http://www.ooz-novagorica.si . 

Podjetniške novice, september 2022 

Člani OOZ Nova Gorica dobite na naši 

zbornici brezplačno podatke, ki so na 

voljo v podatkovni bazi poslovnih infor-

macij  eBONITETE.SI in vam koristijo 

pri sprejemanju vsakodnevnih poslov-

nih odločitev. 

Člani pokličite na zbornico, tel. 05 330 66 09, Blanka Zver. 

ZBORNICA SVETUJE IN OBVEŠČA    

Obveščanje članov in kontaktni podatki 

Bonitetna ocena — Ali veste, s kom poslujete? 

Ponudba kratkoročnih kreditov za člane OOZ Nova Gorica  

Za naše člane smo v sodelovanju s Primorsko hranilnico Vipava pripravili ponudbo kratkoročnih kredi-

tov – s subvencionirano obrestno mero. 

Za naše člane smo v sodelovanju s Primorsko hranilnico Vipava pripravili ponudbo kratkoročnih kreditov – s sub-

vencionirano obrestno mero. Krediti do 10.000 EUR, obrestna mera 0%, doba odplačila do 12 mesecev. 

Za vse dodatne informacije so vam na voljo v poslovalnicah Primorske hranilnice oz na bostjan.pisk@phv.si 

http://www.ooz-novagorica.si/katalog-obrtnikov
mailto:bostjan.pisk@phv.si
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Podjetniške novice, september 2022 

Vzemite si nekaj minut časa in povprašajte za ponudbo!  
Podatki, potrebni za izdelavo ponudbe so: 

 osnovni podatki (naziv in naslov podjetja, e-naslov); 

 število prejetih in izdanih računov mesečno; 

 število zaposlenih, 

 DDV zavezanec (mesečni ali trimesečni). 

 

Za dodatne informacije smo na voljo. 

Blanka Zver, e-naslov: blanka.zver@ozs.si  

T: +386 (0)5 330 66 09; M: +386 (0)31 371 620 

ZBORNICA SVETUJE IN OBVEŠČA    

Računovodski servis OOZ Nova Gorica je vaša prava odločitev! 

mailto:blanka.zver@ozs.si
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ŠTEVILNE UGODNOSTI IN  

VELIKI PRIHRANKI ZA ČLANE  
MOZAIK PODJETNIH je skupnost slovenskih obrtnikov in podjetnikov, ki s kartico  

obrtno-podjetniškega zborničnega sistema pridobivajo številne ugodnosti in popuste  

pri nakupu materiala in storitev izbranih partnerjev, območnih obrtno-

podjetniških zbornic in članov v mreži popustov jaz-TEBI.  https://www.mozaikpodjetnih.si/  

UGODNOSTI  ZA ČLANE       SPLETNI  KATALOG  

Podjetniške novice, september 2022 

Festival Goriške obrti in podjetništva 2022 uspešno izpeljan 

Na prvi šolski dan smo center Nove Gorice zavzeli obrtniki in podjetniki. Največji podjetniški dogodek v regiji 
smo popestrili z bogatim pouličnim dogajanjem in programom za najmlajše. Več na spletni strani OOZ Nova 
Gorica (https://www.ooz-novagorica.si/novice/festival-goriske-obrti-podjetnistva-2022). 

ZBORNICA SVETUJE IN OBVEŠČA    

   Pokličite, tel. 05 330 66 10 

  Pokličite, tel. 05 330 66 10 

https://www.mozaikpodjetnih.si/
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Podjetniške novice, september 2022 
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Podjetniške novice, september 2022 
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Apartma v Hiši sonca  

Log 4, Kranjska Gora             Lahko koristite turistični bon 2020. 

OOZ Nova Gorica je lastnica enega od apartmajev v Hiši Sonca, apartmajski zgradbi v 

Kranjski Gori. Stavba ima moderno zasnovo s tipično alpsko arhitekturo, ki jo obdajata 

lesena fasada z balkoni. Moderna je tudi notranjost, ki nudi gostu počutje in udobje v 

vsakem kotičku svojega drugega doma. Nahaja se tik ob vstopu v Kranjsko Goro, v 

neposredni bližini kolesarske steze, ki vodi v središče Kranjske Gore, naprej v Podko-

ren in Italijo. Apartma je zanimiv za najem v vseh letnih časih, saj je v okolici ogromno 

možnosti za zimski in letni turizem, različne izlete, tako zimske kot letne športe, priredit-

ve in oddih. Prostor je zasnovan z velikim dnevnim prostorom, kuhinjo, dve ločeni sobi 

in kopalnico. 88 m
2
 bivalnega prostora omogoča udobno bivanje 6 gostov. V sklopu 

apartmaja je tudi parkirno mesto, velika klet in kolesarnica. 

  

Cenik dnevnega najema 

Cene dnevnega najema apartmaja vsebujejo DDV in ne vsebujejo TT, ki se obračuna na  

ponudbi glede na število in starost najemnikov.  

 

Dodatne informacije dobite na OOZ Nova Gorica,  
Tina Slejko, tel. 05 330 66 10, e-pošta: karmen.volk@ozs.si.  

Termini Cena najema na dan za člane 

januar, februar, marec, april (27.4.-30.4.), maj (1.-2.5.),   

junij (15.6.-30.6.), julij, avgust, december (15.12.-31.12.) 
55,00 € 

april (1.4.-26.4.), maj (3.5.-31.5.), junij (1.-14.6.),  

september, oktober, november, december (1-14.12.) 
35,00 € 

Druga doplačila Cena 

Obvezno enkratno doplačilo    

za končno čiščenje znaša 
40,00 € 

Turistična taksa - oseba/nočitev 
odrasli 2,00 €, od 7 do 18. let 

1,00 € 
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Apartma Zarja  

Lahko koristite turistični bon. 

Apartma ZARJA se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjskega naselja Livade v  Izoli, 

Površina stanovanja je 60 m2 in obsega predprostor, bivalni del s kuhinjo in jedilnico, 

spalnico, kopalnico ter ložo. Primeren je za letovanje 5 oseb (v spalnici je zakonska  

postelja in enojno ležišče, v bivalnem delu raztegljiv kavč). Zagotovljeni sta dve parkirni 

mesti v garažni hiši pod naseljem. Apartma je v neposredni bližini kolesarske poti  

Parenzana in le nekaj minut peš od morja. 

 

Cenik dnevnega najema 

Cene dnevnega najema apartmaja vsebujejo DDV in ne vsebujejo TT, ki se obračuna na  

ponudbi glede na število in starost najemnikov.  

Cenik je sprejel Upravni odbor OOZ Nova Gorica dne 25. 11. 2020 in se uporablja od 1. 12. 2020 dalje. 

 

Članska cena velja tudi za: 

- upokojene člane (odjava zaradi upokojitve) 

- ožje družinske člane nosilcev (zakonski partner in otroci) 

- zaposleni pri članih (če prijavo za zaposlenega posreduje član) 

TT/oseba/nočitev: odrasli 2,00 €, od 7 do 18. let 1,00 € 

 

Dodatne informacije dobite na OOZ Nova Gorica: 

Tina Slejko, tel. 05 330 66 10, e-pošta: karmen.volk@ozs.si. 

Obdobja najema Člani OOZ Nova Gorica Drugi koristniki 

januar, februar, marec, april, oktober, november, 

december 
35,00 € 50,00 € 

maj, september 45,00 € 60,00 € 

junij, julij, avgust ter vsi počitniški termini (zimske, 

prvomajske, jesenske in novoletne počitnice) 
55,00 € 70,00 € 

 
UGODNO ZA ČLANE 
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Podjetniške novice, september 2022 

V SPOMIN: 

 

SILVAN  BATISTIČ (6.5.1937 - 20.7.2022 ) 

Že kot otrok v svojem rodnem Solkanu ob Soči, pod 
Sveto goro in Sabotinom je tuhtal, izdelal in tudi uvel-
javil vedno nekaj novega: bile so igrače, izpopolnje-
vanje različnih orodij, otroška glasbila, tudi orožij in 
podobno. Vedno je želel doseči nekaj novega, boljše-
ga. To je bilo njegovo življenjsko vodilo do njegovega 
zadnjega dne. 

No, tradicija kraja Solkan je bila mizarska obrt, kas-
neje mizarska dejavnost, ki je postala hrbtenica goriš-
kega pohištvenega giganta Meblo, poznanega po 
vsem svetu. Ta dejavnost je bila tudi njegova, ki jo je 
uokviril v obrtni delavnici. Tudi tu je ocenil, da lahko 
svoje življenjsko strast uresničuje in njene rezultate 
plodno realizira za lasten razvoj in razvoj svoje druži-

ne, če prične z izdelavo enostavnega lesenega proiz-
voda najnižjega cenovnega razreda, ki pa ga uporab-
lja vsak človek na zemeljski obli – izbran je bil lesen 
zobotrebec.  

Začetno ročno izdelavo, ki je bila zamudna, je dokaj 
hitro posodobil z enostavnimi pripomočki, ki si jih je 
sam izmislil in jih tudi skrival pred konkurenco. S tem 
je povečal konkurenčnost  svoje obratovalnice in pri 
tem pridobil sredstva, da je trajno posodabljal proiz-
vodni proces lesenih obojestransko ošiljenih in posa-
mično higiensko pakiranih zobotrebcev. 

Kljub temu, da je bilo potrebno v obratovalnici opraviti 
še mnogo drugih opravil za njen uspešen poslovni 
vzpon, je ohranil razvoj tehnologije vedno na istem 
proizvodu; ostala komercialna in poslovna opravila pa 
je opravila soproga Franica in s tem je obratovalnica 
postala družinska firma.  

Silvan je v svojem razvojnem obdobju izdelal prvi 
avtomat za proizvodnjo velike serije lesenih zobotreb-
cev in dosegel, da mu ni mogla  konkurirati niti kitaj-
ska niti japonska tovrstna industrija, tudi ne uvedbo 
zobotrebcev iz plastike. Toda, Silvan se je zavedal, 
da le maksimalen obseg avtomatizacije njegove proi-
zvodnje njega in obratovalnico lahko drži na poziciji 
prvega proizvajalca teh proizvodov na svetu. Zato 
tehnologije, ki jo je sam izumil, ni razkazoval, niti za 
njega zastareli del prodal, temveč vedno kaj novega 
dodal. A kaj je to bilo, je vedel le on. Tako je bilo sko-
zi vsa leta njegovega življenja. 

Ko ga je zadela kruta bolezen, je tudi v času bivanja 
v bolnici razmišljal o posodabljanju proizvodnje zobo-
trebcev in tako je tik ob kocu  življenja izrekel pravza-
prav spodbudno izjavo: odkril sem avtomat, s katerim 
bomo izdelovali 700.000 zobotrebcev na uro !  

Žal, to rešitev je za vedno odnesel s seboj. 

Silvan je bil sicer skromen človek. Ni se ubadal z dru-
žbenimi ali političnimi problemi. Razmišljal je le o svo-
jem tržnem izdelku in tehnologiji za njegovo izdelavo. 
Zato  je bil v javnosti malo viden in tudi  kot inovator 
spregledan. Toda, bil je zares velik človek. 

Naj počiva v miru ! 

Družini pokojnega izrekamo iskreno sožalje ! 

 

Za društvo DUPOS, Ljubljana:  

Jože  Elersič, predsednik 

OBRTNIK IN SVETOVNO UNIKATNI, A OD  

JAVNOSTI SPREGLEDANI INOVATOR 
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V Svetovalnem centru smo vam za lažje delo pripravili številne vzorce pogodb in drugih dokumentov.  

Ker je potrebno vzorec pravilno napolniti z vsebino, je v vključeno tudi telefonsko svetovanje.  

Za več informacij pokličite na 01 5830 553 ali pišite na svetovanje@ozs.si.  

Člani lahko brezplačne vzorce takoj prenesete na svoj računalnik. 

SVETOVALNI  CENTER 

Podjetniške novice, september 2022 

MOŽNOST NAJEMA DVORANE V OBRTNEM DOMU V NOVI  GORICI  

In formaci je  in  rezervaci je  na te l .  š t .  05  330 66 00  

MALI  OGLAS 

mailto:svetovanje@ozs.si
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