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Podjetniški kotiček z Območno obrtno – podjetniško zbornico Grosuplje 
 

PRIHAJAJOČI DOGODKI NA OOZ GROSUPLJE, več informacij in prijavnice na www.ooz-grosuplje.si, 

kjer preverite pogoje subvencionirane udeležbe zaradi sofinanciranja občine Dobrepolje: 

 

BREZPLAČNO INDIVIDUALNO "DAVČNO IN RAČUNOVODSKO SVETOVANJE" NA OBČINI 

DOBREPOLJE s Tadejo Bučar, davčno svetovalko na OZS, v petek, 25.9.2020, med 8.00 in 15.00. 

Svetovanje bo izvedeno v okviru SPOT Osrednja slovenska regija. Prijave možne do zapolnitve 

terminov na ooz.grosuplje@ozs.si. Svetovanje je prvenstveno namenjeno podjetnikom in 

podjetnicam oz. vsem, ki to nameravate še postati iz občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna 

Gorica. Vabljeni. 
 

 Strokovni seminar »ZAPOSLITEV DELAVCA OD A DO Ž«, v torek, 22.9.2020, ob 13.00, v Domu 

obrtnikov v Grosuplju. Predavateljica: Nina Ličar, univ. dipl. prav., ZDOPS - GIZ. 

 

 Brezplačno individualno "DAVČNO IN RAČUNOVODSKO SVETOVANJE" s Tadejo Bučar, davčno 

svetovalko na OZS, v petek, 25.9.2020, tokrat izjemoma v občinski hiši na Vidmu v Dobrepolju. 

Svetovanje bo izvedeno v okviru SPOT Osrednja slovenska regija.  

 

 Strokovna delavnica »KAKO PREKO LINKEDINA DO STRANK IZ TUJINE«,  29.9.2020, ob 16.00, v 

Domu obrtnikov v Grosuplju. 4 šolske ure. Izvajalca: Maja Novak in Kristijan Zemljič iz podjetja 

Global disruption, Grosuplje.  

 

 Računalniška delavnica »SODOBNA DIGITALNA TEHNOLOGIJA«,  12. – 16.10.2020, ob 16.00, v 

Domu obrtnikov v Grosuplju. 5 - dnevna delavnica po 4 šolske ure, skupaj 20 šolskih ur.  

 

 Usposabljanje iz varstva pri delu,  sreda, 14.10.2020, ob 15.00, v Domu obrtnikov v Grosuplju.  

 

 Računalniški delavnica »EXCEL ZA EKSPERTE«,  19. – 20.10.2020, ob 16.00, v Domu obrtnikov v 

Grosuplju. 2-dnevna delavnica po 5 šolskih ur, skupaj 10 šolskih ur.  

 
PODJETNIŠKO SVETOVANJE NA OOZ GROSUPLJE ZA PODJETNIKE IN PODJETNICE IZ OBČINE 

DOBREPOLJE oz. za vse tiste, ki to nameravate postati: v skladu z dogovorom z občino Dobrepolje 
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smo Vam na OOZ Grosuplje brezplačno na voljo za vaša vprašanja poslovne narave. Vabljeni, da nas 

kontaktirate.  

 

ZA AVTOPREVOZNIKE: Od 23. 11. 2019 velja nov Zakon o prevozih v cestnem prometu za licenco 

skupnosti. Prehodno obdobje za licence Skupnosti, ki so bile izdane pred 23.11.2019 poteče 

23.11.2020. Do takrat morajo imetniki licenc z novim zakonom uskladiti izpolnjevanje pogojev glede 

upravljavca prevozov ter ustreznosti prostora  in obveznega števila zaposlenih, v skladu s Pravilnikom 

o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu. 

Pravilnik podrobno opredeljuje pogoje za pridobitev licence Skupnosti, ki so določeni v Zakonu o 

prevozih v cestnem prometu glede minimalnega števila zaposlenih voznikov, minimalnega števila 

ostalih zaposlenih v podjetju, obvezne prisotnosti v času uradnih ur, zahteve glede sedeža podjetja in 

prostora ter zahteve glede komunikacijske in pisarniške opreme. 

 

DELOVANJE OOZ GROSUPLJE: Vse naše člane in stranke obveščamo, da na OOZ Grosuplje poslujemo 

nemoteno, vendar v skladu s preventivnimi ukrepi za preprečevanje širjenja virusa. Pisarna OOZ 

Grosuplje je odprta za vse stranke v skladu z objavljenim delovnim časom in sicer ob ponedeljkih, 

sredah ter ob petkih. Vseeno vse stranke OOZ Grosuplje pozivamo, da pisarno OOZ Grosuplje 

obiščete le v nujnih primerih, svoj prihod pa obvezno predhodno najavite. Na voljo smo vam preko 

telefonske številke 01 786 51 30 ter preko ooz.grosuplje@ozs.si . Vsa komunikacija ter odgovori na 

vaša vprašanja bodo preko navedenih dveh kanalov tekoče izvajana in posredovana. Na OOZ 

Grosuplje, skupaj z OZS, ves čas spremljamo aktualne razmere v gospodarstvu. Vse pomembne 

informacije ažurno objavljamo na spletni strani OZS, www.ozs.si/koronavirus-info . Tam najdete 

številne odgovore na najpogostejša vprašanja podjetnikov in podjetnic, objavljena so navodila za 

opravljanje posameznih dejavnosti in sekcij, predstavljeni so aktualni ukrepi države ter ostale 

koristne informacije, ki vam bodo pomagale pri vašem poslovanju v teh težkih časih.   

Pazite nase in ostanite zdravi.  

Janez Bajt, univ. dipl. oec.  

Sekretar OOZ Grosuplje 
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