
Moj spletni priro čnik 
Moj spletni priro čnik  je informativni bilten namenjen ciljni skupini vseh malih in srednje 
velikih podjetij. 

Tedenske informacije o: 

• tekočih razpisih in virih financiranja,  
• novostih v zakonih in predpisih vezanih na poslovanje malih in srednje velikih podjetij  
• novih programih, projektih, storitvah in idejah, namenjenih razvoju in 

internacioanalizaciji malih in srednjih podjetij.  

Vabljeni k prebiranju! 

Številka 12-2010 

Razpisi 

• Obvestilo o zaprtju Javnega razpisa za izbor programov javnih del v Republiki 
Sloveniji za leto 2010 na področju območnih služb Zavoda RS za zaposlovanje 
Maribor in Murska Sobota  

• Obvestilo o spremembi višine sredstev za Javni razpis Spodbujanje zaposlovanja 
dolgotrajno brezposelnih oseb 2009/2010  

• Javni razpis v podporo nacionalnemu sistemu inovacij  
• Javni razpis za program »zaposli.me/ spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih 

brezposelnih oseb«  
• Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR  
• 4. javni razpis za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru 

iniciative MATERA ERA-NET  
• Javni razpis za sofinanciranje svetovalne dejavnosti s področja varstva potrošnikov na 

regionalni ravni  

Predpisi 

• Podjetnikov opomnik  
• Oddaja zaključnega poročila za leto 2010  

Poslovno sodelovanje - borza podjetij 

• Poslovno sodelovanje - borza podjetij  

Tehnološko sodelovanje 

• Tehnološko sodelovanje  

Poslovni dogodki 

• 30. mednarodna konferenca o podjetništvu in inoviranju - PODIM  
• Vabilo na mednarodno gospodarsko konferenco Sarajevo Business Forum 2010  



• Vabilo na gospodarsko delegacijo s področja logistike in okoljske tehnologije - 
Nemčija, Frankfurt  

• Skupni sejemski nastop na mednarodnem sejmu GITEX 2010, Dubaj, Združeni 
arabski emirati (ZAE)  

• Skupni sejemski nastop na MEDNARODNEM SEJMU PREHRANE – SIAL 2010, 
Pariz, Francija  

• Vabilo podjetjem na Dan odprtih vrat Instituta "Jožef Stefan"  
• Brezplačen seminar – »Kako najceneje do strank? - spletni marketing«  
• Slovensko-maždarski gradbeni forum  
• Brezplačen seminar – »Z mobilnim telefonom Android do poslovne priložnosti«  
• Vabilo za sodelovanje na 22. bienalu industrijskega oblikovanja  
• Seminar – »Izvozni postopki pri izvozu v Rusijo, Iran, Alžirijo, Saudovo Arabijo, 

Kuvajt, Kenijo in Nigerijo«  
• Brezplačna delavnica - »Italijansko tržišče – vaša priložnost in poslovni izziv! Ga 

boste izkoristili?«  
• Projektni dnevi Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor - »S projekti do ponovnega 

vzpona«  

Priložnost doma 

• Objava javnega razpisa "INO 10 – v podporo nacionalnemu sistemu inovacij"  

Kažipot po globalnem trgu 

• Na kitajski trg samo pripravljeni  
• Brošura bo predstavila slovenska podjetja na Kitajskem  

Neznano znanje 

• Najpogostejše napake pri izterjavi  

Dodatek 

• O čem moram razmišljati?  
• Nova, mikro posojila za brezposelne in podjetnike junija  
• Aprila novi razpis za okoljske naložbe  
• Uspešen Razvoj Kakovosti – Samoocenjevanje  

• Naročilo na e-priročnike 

Naročite se na "Moj spletni priročnik". Tedensko vas bomo obveščali o vseh novostih 
s področja podjetništva.  
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