
Svetovanje in poslovne storitve               
Malim in srednje velikim podjetjem in podjetnikom posameznikom  

 omogočamo brezplačne krajše nasvete na navedenih področjih svetovanja, 

 izvajamo poglobljena individualna specialistična svetovanja, 

 povezujemo zahteve različnih zakonov, predpisov in standardov, 
 probleme in ideje proučimo z več vidikov in ponujamo možne rešitve za uspeh podjetij, 

 usmerjamo v prave korake urejanja posameznih upravnih in poslovnih aktivnosti in  
 pomagamo realizirati poslovne ideje in načrte v smeri razvoja in rasti podjetij. 

 
I. TEHNIČNO SVETOVANJE in SVETOVANJE PRI 
       SISTEMIH VODENJA 

 
Ugotavljanje skladnosti  

- postopki ugotavljanja skladnosti za tehnično 
zahtevnejše proizvode, priprava tehnične 
dokumentacije, obveznosti CE označevanja 

- skladnost gradbenih proizvodov in notranja kontrola 
proizvodnje 

- izvedba izobraževanja/usposabljanja tehničnega 
osebja za razvoj in obvladovanje postopkov  

- interpretacija uporabe tehničnih predpisov, študije in 
povzetki o uporabi standardov, tolmačenje, neuradni 
prevodi 

Splošna varnost proizvodov  
- zakonodaja, harmonizirani standardi in souporaba  

neobveznih standardov 
- odgovornost proizvajalcev, distributerjev in trgovcev 

za nevarne proizvode 
- označevanje izdelkov 
- RAPEX sistem sporočanja o nevarnih proizvodih 

Sektorska zakonodaja, deklariranje 
- obveznosti pri deklariranju izdelkov 
- embalaža in ugotavljanje skladnosti 
- materiali in predmeti v stiku z živili 

Varstvo potrošnikov 
- Zakon o varstvu potrošnikov in Obligacijski zakonik 
- garancija, navodila za uporabo 
- prevzem odgovornosti za napake  
- spletna trgovina, sejmi  
- tržni inšpekcijski nadzor 

Sistem vodenja kakovosti 
- strokovna pomoč pri pripravi poslovnika kakovosti in 

podrejene dokumentacije za sistem vodenja kakovosti 
po ISO 9001 in ISO 14001 ter izvajanje notranjih 
presoj sistemov vodenja 

- stroški kakovosti 
- statistična orodja pri zagotavljanju kakovosti 

 

II. PODJETNIŠKO SVETOVANJE 
- pogoji za opravljanje dejavnosti 
- pogoji za delovne in poslovne prostore 

(gradbeni, okoljski vidik, vidik varnosti in zdravja 
pri delu) 

- osnovno davčno svetovanje 
- usmeritve pri financiranju podjetja 
- povezovanje z ministrstvi in pristojnimi institucijami 

III. GRADNJA IN ADAPTACIJA OBJEKTOV  
- zakonodaja za graditev objektov; projektiranje, 

gradbeno dovoljenje, gradnja, adaptacija, 
sprememba namembnosti, ureditev poslovnih 
prostorov) 

- zanesljivost objekta, ustreznost izvedenih del 
- zakonodaja za gradbene proizvode 
- zakonodaja za zaključna dela v gradbeništvu 
- obvezna-neobvezna uporaba standardov 
- tolerance ravnosti tal, stropov, podov, sten 

IV. RAZVOJNO-RAZISKOVALNA  DEJAVNOST 
- zakonodaja in razpisi 
- vodenje razvojnih projektov 
- svetovanje pri izdelavi razvojnega načrta 
- opredelitev pristopa k razvoju novih proizvodov in 

tehničnih rešitev 
- svetovanje pri  izbiri postopkov zaščite 

intelektualne lastnine (patenti, blagovne znamke) 
- davčni vidik in olajšave pri R&R dejavnosti 
- zaščita intelektualne lastnine (patenti, blagovne 

znamke)  

V. MANAGEMENT KAKOVOSTI STORITEV 
- celovita kakovost storitev – TQM; osnove, pomen, 

pristop k doseganju celovite kakovosti 
- orodja doseganja kakovosti  
- osredotočenost na stranko; odnos ponudnik – 

odjemalec, zadovoljstvo strank, ocena strank o 
kakovosti izvedene storitve     

- stalno izboljševanje kakovosti: kriteriji in merila 
izboljšav 

 
Cena ure svetovanja je 80 EUR (z DDV). Letna svetovalna pogodba stane 720 EUR (z DDV). Članom OZS oziroma kluba 
MOZAIK podjetnih nudimo 15% popust na vse storitve. Dodatne popuste na obširnejše sklope storitev določamo 
glede na obseg povpraševanja posameznih podjetnikov ali sekcije. 
Mag. Emilija Bratož, univ. dipl. inž. je evropski ekspert in svetovalka na področju tehnične zakonodaje in uporabe 
standardov, izvajanja zahtev prostega pretoka blaga na notranjem trgu, t.j. postopkov ugotavljanja skladnosti in CE 
označevanja ter na področju upoštevanja odgovornosti proizvajalcev, distributerjev in trgovcev za kakovost in splošno 
varnost proizvodov ter varstvo potrošnikov. Sodelovala je v mnogih projektih v Sloveniji in v Evropi na področju 
tehničnega svetovanja, izvajanja podjetniških  in razvojnih projektov, mednarodnega sodelovanja, uvajanja sistemov 
vodenja kakovosti, družbeno odgovornega ravnanja podjetij in evropskega modela poslovne odličnosti. 


