


Aktivnosti sekcij

05   Gradbinci  Prestavitev zaščitnega sredstva Silvanolin

06   Frizerji  Informativni dan za poklic frizer

07   Frizerji  Vabilo za IX. Slovenski frizerski festival

08   Frizerji  Vabilo za seminar Hair vision 2009

08   Tekstilci  Vabilo na ekskurzijo v Sarajevo in Mostar

13    Promet  Obvestila

13    Gostinci  Opozorilo glede točenja alkoholnih pijač  

Pozivi in vabila obrtnikom

17   Vabilo  na Nanotehnološki dan

20   Vabilo  za posredovanje podatkov za Dedka mraza

Aktualno

03   Bo obrtnik še izobraževal delavce?

04   Povabilo za predloge priznanj

09   Nova kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo

Izobraževanje

13   Seminar 1  Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo

14   Seminar 2  Zniževanje davčne osnove, Davčni obračun 2008 

14   Seminar 3  Obisk delovnega inšpektorja

16   Seminar  Napovednik bodočih seminarjev

Naši obrtniki

18   Naši obrtniki - vinogradniki

  



POSLOVNI PAKET ZA PRAVNE OSEBE, 
KI PRVIČ VSTOPAJO V POSLOVNI 

ODNOS Z NAMI !
Kaj vam ponujamo ?
• vodenje TRR je brezplačno 12 mesecev,    
  elektronska banka DH-Net :
• brezplačno pametno kartico in digitalno potrdilo,
•12 mesecev brez letnega nadomestila za       
  uporabo digitalnega potrdila,
•12 mesecev brez letnega nadomestila za     
  mesečno  uporabo DH-Net,
• brezplačna dodatna kartica in USB čitalec    
  pametnih kartic,  
• 12 mesečna brezplačna članarina za poslovno   
  kartico MasterCard,
• izvajanje plačilnega prometa z najnižjimi zneski   
  provizij,
• obrestna mera za sredstva na TRR je 0,50 %,
• odobritev negativnega limita na TRR po    
  enomesečnem poslovanju komitenta,
• kratkoročni kredit do 12 mesecev z obrestno    
  mero 6 M EURIBOR +1,3 %,
• dolgoročni kredit do 5 let z obrestno mero  6 M  
  EURIBOR + 1,6%,
• dolgoročni kredit do 10 let z obrestno mero 6 M  
  EURIBOR + 1,8%,
• stroški kredita za kratkoročne in dolgoročne     
  kredita so v prvem letu od odprtja računa 50%   
  nižji od veljavne tarife.  

Z veseljem Vas pričakujemo v naši poslovni enoti 
v Kopru, Gortanov trg 1,  tel.: 05/626 27 16 

vsak delovni dan od 8.30 do 17.00 ure.      
Spletna stran: www.delavska-hranilnica.si

E-pošta: koper@delavska-hranilnica.si             

Delavska hranilnica d.d. Ljubljana 
Poslovna enota Koper



Predlagam, da se informativni dan, ki bo meseca februarja 2009 organizira kot: 

informativni dan v Obrtniškem domu v Kopru, 
na katerem bi se staršem in učencem:

- predstavila individualna učna pogodba
- predstavili frizerski saloni s svojim propagandnim materialom in v direktnih 
pogovorih

A

dan odprtih vrat v našem salonu:

- svoj salon bomo predstavili z lastnim propagandnim gradivom
- učencem, ki se bodo udeležili informativnega dne bomo ponudili: 

B

Podpisani/a 

Nosilec/ka dejavnosti v frizerskem salonu (naziv)

GSM 

Telefon

Obrtnice 
in obrtniki!

Izkoristite priložnost 
za reklamiranje vaših 
storitev in izdelkov  v 
Koprskih obrtniških 
novicah, ki izhajajo 
mesečno v nakladi 

1600 izvodov.







Sekcija za promet

VABILO

VABILO



Datum                                            Podpis in žig

Datum                                            Podpis in žig

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Št. kartice Obrtnik

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

VABILO

VABILO

VABILO

VABILO

Ime, priimek delavca

Ime, priimek delavca

Seminar št. 2: Možnosti 
zniževanja davčne osnove 

- Priprave na davčni 
obračun za 2008

Seminar št. 3: 
Obisk delovnega 

inšpektorja

Seminar št. 1: 
Kolektivna 

pogodba za obrt 
in podjetništvo

Ime, priimek delavca 

Naslov

Naziv firme (s.p.,d.o.o. , ...)

Seminar št. 2: Možnosti 
zniževanja davčne osnove 

- Priprave na davčni 
obračun za 2008

Seminar št. 3: 
Obisk delovnega 

inšpektorja

Seminar št. 1: 
Kolektivna 

pogodba za obrt 
in podjetništvo

Ime, priimek 

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Št. kartice Obrtnik

ID za DDV

Davčni 
zavezanec DA NE

Naslov

Naziv firme (s.p.,d.o.o. , ...)

Seminar št. 2: Možnosti 
zniževanja davčne osnove 

- Priprave na davčni 
obračun za 2008

Seminar št. 3: 
Obisk delovnega 

inšpektorja

Seminar št. 1: 
Kolektivna 

pogodba za obrt 
in podjetništvo

Ime, priimek 



16

VABILO

VABILO



18



20

GSM telefon Stacionarni 
telefon

Naslov

Naziv firme (s.p.,d.o.o. , ...)

Ime, priimek obrtnika (oziroma enega od staršev) 

3. Ime, priimek otroka     Datum rojstva                                         Spol   

2. Ime, priimek otroka     Datum rojstva                                         Spol   

1. Ime, priimek otroka (vpišite tudi naslov, v primeru če je drugačen od vašega)     Datum rojstva                                         Spol   


