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Razpisi 

• Obvestilo o zaprtju javnega razpisa za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2010 na 
področju območne službe Zavoda RS za zaposlovanje Celje 

• Popravek javnega razpisa Zaposli.me/ Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb 
• Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Konkurenčnost 

Slovenije 2006–2013« v letu 2010 
• 2. javni razpis v okviru Operativnega programa IPA Slovenija–Hrvaška 2007–2013 
• Javni razpis za dodelitev finančnih pomoči za spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva v Občini 

Sežana za leto 2010 
• Javni razpis za zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem - Ljubljana 
• Javno zbiranje ponudb (najem opremljenih pisarniških prostorov za nedoločen čas z možnostjo 

kasnejšega odkupa na območju Mestne občine Ljubljana) 
• Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana 
• Javno zbiranje ponudb za prodajo poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Celje 

Predpisi 

• Križanič predlaga nove davčne olajšave in deblokira banke 
• Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost 

Poslovno sodelovanje - borza podjetij 

• Poslovno sodelovanje - borza podjetij 

Tehnološko sodelovanje 

• Tehnološko sodelovanje 

Poslovni dogodki 

• Drugi Evropski teden podjetništva 
• Brezplačen seminar – »Kako poslovati z Latinsko Ameriko« (primeri držav: Brazilija, Venezuela, 

Ekvador, Kolumbija) 
• Vabilo na gospodarsko delegacijo s področja logistike in okoljske tehnologije - Nemčija, Frankfurt 
• Poslovne priložnosti v Nemčiji – pripravljalni seminar ob gospodarski delegaciji v Frankfurt 
• Gospodarska delegacija iz Republike Koreje - srečanje med slovenskimi in korejskimi podjetji 
• Brezplačen seminar – »Z mobilnim telefonom Android do poslovne priložnosti« 
• Mednarodno kooperacijsko srečanje Turkeybuild Istanbul 
• Brezplačen dogodek – »Dan za podjetnike v Velenju« 
• Brezplačno izobraževanje – »Lastno podjetje? Zakaj pa ne!« 
• Brezplačen dogodek – »Skrivnosti uspeha v prodaji« 
• Delavnica – »Kako do denarja Evropskega socialnega sklada?« 
• Predavanje direktorja Centra WIPO za arbitražo in mediacijo 
• Prvi skupni pohod podjetnikov - poslovno srečanje med slovenskimi in avstrijskimi podjetji 
• Informativni dan za razpis Eko-inovacije 2010 – PRESTAVLJEN 
• Brezplačen seminar – »Subvencije delodajalcem za zaposlovanje in usposabljanje« 
• Brezplačen seminar – »Podjetništvo za mlade, študente in dijake« 

 



Priložnost doma 

• Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb Zaposli.me 

Kažipot po globalnem trgu 

• Denar za poslovne klube v tujini 
• Vabilo k izrazu interesa za sodelovanje s finskimi podjetji 

Neznano znanje 

• Najpogostejša vprašanja o izterjavi 

Dodatek 

• Objavljen je letošnji razpis za eko inovacije 
Envit zmagovalec tekmovanja Start:up Slovenija 


