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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: 

 Redno usposabljanje voznikov (koda 95) za leto 2020, v nedeljo, 19. januarja 2020, ob 7.00 v 

Kulturnem domu v Grosupljem. 

 

 Strokovni seminar »Davčni obračun 2019 in davčne novosti« z Jasmino Malnar Molek, davčno in 

računovodsko svetovalko na OZS, v četrtek, 30. januarja 2020, ob 9.00 v Domu obrtnikov v 

Grosupljem. 

 

 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 smo vam na OOZ Grosuplje brezplačno na voljo za vprašanja poslovne narave. 

Vabljeni, da se oglasite v času uradnih ur oz. stopite v stik z nami.  

 

USPEŠNO ZAKLJUČILI Z IZVEDBO PROGRAMA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA 

NA OOZ GROSUPLJE V LETU 2019: V sklopu t. i. Programa izobraževanja na OOZ Grosuplje, ki ga 

sofinancira tudi Občina Dobrepolje, za kar se ji na tem mestu najlepše zahvaljujemo, je bilo v letu 

2019 izvedenih več kot 20 izobraževalnih in poslovnih dogodkov, ki se jih je udeležilo rekordnih, več 

kot 500 podjetnikov in podjetnic ter njihovih zaposlenih iz občin Dobrepolje, Grosuplje ter Ivančne 

Gorice. Tako smo organizirali že šesto srečanje lokalnih podjetnic in poslovnih žensk, z devetošolci OŠ 

Dobrepolje in OŠ Struge smo obiskali Ulico obrti na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, kjer smo 

jih skušali navdušiti nad obrtnimi poklici, organizirali številne strokovne seminarje (Usposabljanje 

voznikov za kodo 95, Davčni obračun, Poročanje o embalaži, Oddajanje sob v turistične namene, 

LinkedIn, Autocad), letos prvič tudi v Jakličevem domu na Vidmu (Novosti gradbenega zakona, 5. junij 

2019), se učili tujih jezikov, računalništva, redno organizirali usposabljanja iz varstva pri delu ter 

skupaj s SPOT Slovenija izvajali davčna in računovodska svetovanja, govorili o pomenu promocije 

zdravja na delovnem mestu ipd. Verjamemo, da se je marsikdo izmed vas udeležil katerega izmed 

naših dogodkov. Vsem drugim pa vabilo, da obiščete spletno stran OOZ Grosuplje ali pa se kar osebno 

oglasite pri nas, da ugotovite, kako se lahko udeležite kakega izmed naših dogodkov.  

 

VSEM BRALCEM NAŠEGA KRAJA ŽELIMO USPEŠEN ZAKLJUČEK LETA, MIRNE PRAZNIKE TER OBILO 

OSEBNIH IN POSLOVNIH USPEHOV V PRIHAJAJOČEM LETU. SREČNO. 

VAŠA OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA GROSUPLJE 

http://www.ooz-grosuplje.si/
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Dodatna pojasnila na OOZ Grosuplje, ooz.grosuplje@ozs.si, 01 786 51 30, www.ooz-grosuplje.si, kjer 

smo vam na voljo tudi za kakršna koli vprašanja poslovne narave.  
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