
 

Projekt SPOT svetovanje Obalno-kraška regija je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javne agencije. 

 

 

SPOT svetovanje Obalno-kraške regije vabi 
vsa mikro, mala in srednja podjetja ter potencialne podjetnike na  

 »DAN ODPRTIH VRAT PODJETNIŠKEGA PODPORNEGA OKOLJA OBALNO-KRAŠKE REGIJE«, 
v sredo, 16. oktobra 2019, od 10.00 do 12.00 ure,  

v prostorih Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska 2, 6000 Koper, 1. nadstropje (Ogrlica). 
 

V obliki »podjetniške tržnice« boste lahko spoznali različne institucije, ki jih podjetniki srečajo na 
začetku oziroma kasneje na svoji podjetniški poti. 

Za vas smo združili predstavnike, svetovalce, različnih podpornih institucij, pri katerih boste lahko 
dobili na enem mestu  brezplačne informacije in napotke pred ustanovitvijo podjetja, v zvezi z 

začetkom poslovanja ter obstoječim poslovanjem in možnostjo pridobivanja finančnih sredstev. 
 
Z nami bodo: 

 Finančna uprava RS, Finančni urad Koper 

 AJPES, Izpostava Koper 

 Zavod za zdravstveno zavorovanje, Območna enota Koper 

 Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Koper 

 Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o.  

 INKUBATOR d.o.o., ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve, Sežana 

 Center za pospeševanje podjetništva Piran 

 Javni zavod za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Izola 

 Zavod Središče Rotunda, primorski družbeni center, Koper, so.p. 

 Center za razvoj in prenos znanja Univerze na Primorskem 

 Ljudska univerza Koper 

 Predstavniki partnerjev projekta SPOT svetovanje Obalno-kraške regije: Primorska 
gospodarska zbornica, Regionalni razvojni center Koper, Območna razvojna agencija Krasa in 
Brkinov in Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana 
 

V času »podjetniške tržnice« lahko prisluhnete tudi naslednjim predstavitvam: 
 

10.15 – 10.30 Predstavitev dejavnosti in projektov (Center za razvoj in prenos znanja Univerze na 
Primorskem) 

10.30 -10.45 Predstavitev razpisa garancij in posojil iz Garancijske sheme za Obalno-kraško regijo in 
Občino Ilirska Bistrica (RRC Koper)   

10.45 – 11.00 Prestavitev Regijske štipendijske sheme (RRC Koper) 
11.00 – 11.15 AJPES - ponudnik informacij, ki olajšajo obvladovanje poslovnih tveganj (AJPES Koper) 
11.15 – 11.30 Predstavitev informacijske rešitev za izdajo papirne listine - Potrdilo o upravičeni 

zadržanosti od dela v elektronski obliki – eBOL (ZZZS OS Koper) 
11.30 -11.45 Predstavitev podpornih dejavnosti Ljudske univerze Koper (svetovanje, izobraževanje, 

Karierni center za mlade) 
11.45 – 12.00 Predstavitev podpornega okolja (Inkubator Sežana) 

 
Izkoristite izjemno priložnost ter naredite korak naprej na vaši podjetniški poti! 

Udeležba na dogodku je brezplačna, prijave niso potrebne. 
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