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OOZ GROSUPLJE organizira   

»REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV ZA LETO 2023 (koda 95)«, 

v SOBOTO, 04.02.2023, z začetkom ob 7.00 uri,  
v dvorani DRUŽBENEGA DOMA GROSUPLJE,  

Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje. 
 

Udeleženci boste poslušali predavanje z naslovom:  

1. Organizacija prevoznih podjetij, kakovost storitev, graditev pozitivne podobe podjetja in 

preprečevanje kaznivih dejanj in tihotapljenja ilegalnih priseljencev. 

2. Vrste prevozov potnikov. 

Predviden čas usposabljanja: 7 šolskih ur.  

Kotizacija:  

- Za člane s poravnano članarino OOZ Grosuplje lahko na usposabljanje BREZPLAČNO prijavijo do 

2 zaposlena voznika, za vsakega nadaljnjega voznika pa plačajo kotizacijo v višini 42,00 EUR + 

DDV (51,24 EUR z DDV). Za zaposlene je potrebno obvezno dostaviti potrdilo o zaposlitvi - 

kopijo M1 obrazca. 

-  Za člane s poravnano članarino ostalih zbornic plačajo ceno v višini 42,00 EUR + DDV (51,24 

EUR za DDV). 

- Za nečlane zbornice 45,00 EUR + DDV (54,90 EUR za DDV). 

 

Na naslov OOZ GROSUPLJE, Ob Grosupeljščici 1b, 1290 Grosuplje ali na elektronski naslov 

ooz.grosuplje@ozs.si čimprej, najkasneje pa do 1.02.2023 pošljite naslednje:  

1. IZPOLNJENO PRIJAVNICO (na naslednji strani). 
2. KOPIJO VELJAVNEGA VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA, v kolikor se usposabljanja v sklopu OZS ali OOZ 

Grosuplje udeležujete prvič ali ste v zadnjem letu zamenjali vozniško (podaljšali kodo 95). 
3. Za zaposlene potrdilo o zaposlitvi - kopijo M1 obrazca. 
 

Dodatne informacije po telefonu 01-786-51-30 (Vera Brezovar) oz. ooz.grosuplje@ozs.si 

Splošne informacije za prijavo in plačilo: 

Kotizacija vključuje: izvedbo usposabljanja s strani predavateljev, ki imajo pridobljeno soglasje Ministrstva 

za infrastrukturo in prostor za predavanje določenih vsebin, potrdilo o končanem 

usposabljanju. Organizator si pridržuje pravico do odpovedi seminarja, prijavljene bodo o tem obvestili 

najmanj tri dni pred predvideno izvedbo. Na podlagi zapisanih podatkov v prijavi vam bomo po opravljeni 

storitvi izdali račun. Udeležbo lahko odpoveste najpozneje štiri dni pred datumom usposabljanja. V 

kolikor udeležbo odpoveste pravočasno, vam bomo računali 50% kotizacije. V primeru neupravičene 

odsotnosti, vam bomo računali polno kotizacijo t.j. 45 EUR + DDV, tudi v primeru, da ste pri prijavi lahko 

uveljavljali pogoj za brezplačno udeležbo. Po izvedem plačilu, vam bomo posredovali potrdilo o končanem 

usposabljanju.  
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PRIJAVNICA ZA DELNO REDNO USPOSABLJANJE VOZNIKOV POTNIKOV ALI/IN BLAGA, 
Območna obrtno – podjetniška zbornica Grosuplje 

Usposabljanje za leto: 2023 
Termin izvedbe usposabljanja: 04.02.2023 

Lokacija: Družbeni dom Grosuplje 
Prosimo, navedite TOČNE podatke, enake kot so na vozniškem dovoljenju in pišite ČITLJIVO, v nasprotnem primeru 

ne odgovarjamo za napake, nastale na izdanih potrdilih in končnih spričevalih.  

 
______________________________          ___________________________________ 
Ime                                                                                     Priimek 

____________          ______________________     ____________________________ 

Datum rojstva                   Kraj rojstva                                         Država rojstva 

_____________________________________________________________________ 

Državljanstvo 

___________________          _______     ____________     ______________________ 
Ulica                                                 Hišna št.         Pošta                          Kraj 

_____________________          ___________________________________________ 
Telefon                                                 Elektronski naslov 

___________________________________________________________________ 
EMŠO 

_____________________________     ____________________________________ 
Številka vozniškega dovoljenja                           Datum izdaje VD 

 
_*95___________________    ________C_____D___________ 
Veljavnost vpisanih kod:                    Koda za kategorijo (ustrezno obkroži) 
 
IZJAVA KANDIDATA: Podpisani/a soglašam, da se navedeni podatki na prijavnici uporabljajo za zahteve evidenc in registrov na 
področju poklicnih kvalifikacij in zaposlovanja ter za obveščanje o usposabljanjih (Zakon o varstvu osebnih podatkov: Uradni list 
RS, št. 94/07 in Splošna uredba o varstvu podatkov; Uredba (EU) 2016/679).). 
 

V__________________________, dne ________________________             Podpis kandidata:______________________________ 

 

PODATKI O PODJETJU /PLAČNIKU: 

Samoplačnik:    DA    NE   

Podjetje: ______________________________________________________________________________ 

Davčna številka:________________________________ Član OOZ Grosuplje (ustrezno obkroži):  da           ne  

Podatki prijavnice se zbirajo in uporabljajo za potrebe obveščanja o sami izvedbi naročene storitve in jih bo upravljavec (OOZ Grosuplje) posredoval v uporabo 
izvajalcu delavnice (OZS.) Podatke prijave OOZ Grosuplje zbira in obdeluje za potrebe izdaje računa in se po Zakonu o davku na dodano vrednost hranijo 10 
let.Kotizacija vključuje: izvedbo usposabljanja s strani predavateljev, ki imajo pridobljeno soglasje Ministrstva za infrastrukturo in prostor za predavanje določenih 
vsebin, potrdilo o končanem usposabljanju. Organizator si pridržuje pravico do odpovedi seminarja, prijavljene bodo o tem obvestili najmanj tri dni pred predvideno 
izvedbo. Na podlagi zapisanih podatkov v prijavi vam bomo po opravljeni storitvi izdali račun. Udeležbo lahko odpoveste najpozneje tri dni pred datumom 
usposabljanja. V kolikor udeležbo odpoveste pravočasno, vam bomo vrnili 50% kotizacije. V primeru neupravičene odsotnosti, vam bomo računali polno kotizacijo t.j. 
45 EUR + DDV, tudi v primeru, da ste pri prijavi lahko uveljavljali pogoj za brezplačno udeležbo. Po izvedem plačilu, vam bomo posredovali potrdilo o končanem 

usposabljanju.  
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