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Razpisi 

Popravek javnega razpisa za dodelitev sredstev za izvajanje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih 
točk VEM na lokalnem nivoju za leto 2010 in leto 2011 

Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letih 2010 in 2011 
Javni ciljni razpis za izbor knjižničnih projektov ter projektov nakupa informacijske in komunikacijske opreme 

za potrebe splošnih knjižnic, ki jih bo v letu 2010 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za 
kulturo 

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini 
Črnomelj za leto 2010 

Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov z javnim zbiranjem ponudb - Občina Trbovlje 
Javni razpis za oddajo nepremičnine-poslovnega prostora v Kopru, Titov trg 1, Loggia, v najem z javnim 

zbiranjem ponudb 
Oddaja gostinskega lokala v najem na naslovu: Prosvetni dom Brežice, Trg izgnancev 12, Brežice 
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - Občina Šentjur 
Javni poziv delodajalcem k oddaji vlog in potreb po štipendistih za vključitev v »RŠS POMURJE« 

Predpisi 

Davčni obračun ob prenehanju dejavnosti 
Štirje ukrepi iz zakona o razvojni podpori Pomurju 

Poslovno sodelovanje - borza podjetij 

Poslovno sodelovanje - borza podjetij 

Tehnološko sodelovanje 

Tehnološko sodelovanje 

Poslovni dogodki 

Drugi Evropski teden podjetništva 
Predstavitev javnega razpisa za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji v letih 2010 in 

2011 
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 
Brezplačen seminar – »Kako najceneje do strank? - spletni marketing« 
Brezplačen seminar – »Z mobilnim telefonom Android do poslovne priložnosti« 
Vabilo za sodelovanje na 22. bienalu industrijskega oblikovanja 
Brezplačna delavnica - »Italijansko tržišče – vaša priložnost in poslovni izziv! Ga boste izkoristili?« 
Projektni dnevi Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor - »S projekti do ponovnega vzpona« 
5. Nanotehnološki dan 
Spomladansko GZS mreženje 
Brezplačen seminar – »Z oblikovanjem poslovnega modela do dodane vrednosti« 
Brezplačne predstavitve projekta i-TIME 

Priložnost doma 

TIA najavlja štiri javne razpise 

  



Kažipot po globalnem trgu 

Z informacijami in storitvami JAPTI lažje na tuje trge 
Nov spletni portal, namenjen sejmom 

Neznano znanje 

Katero banko naj izbere podjetnik? 

Dodatek 

Podjetniški pospeševalnik ITIME tudi letos spodbuja nastanek inovativnih podjetij 
Podjetja, v četrtek zapade rok za posojila podjetniškega sklada 

 


