
 

 

 

Maribor, 25.03.2020 

 

 

SPREMEMBA JAVNEGA POVABIL ZA NABOR IN IZBOR PODJETNIŠKIH DOGODKOV V 
LETU 2020, NA KATERIH BO SKLAD PROMOVIRAL PROJEKT »VSEBINSKA PODPORA 

PREJEMNIKOV SREDSTEV (MSP) V OBDOBJU OD 2018 DO 2023« 

 

1. NAROČNIK 

To javno povabilo izvaja: 

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO,  
ULICA KNEZA KOCLJA 22,  

2000 MARIBOR,  

matična številka: 5523362,  
davčna številka 58045473. 

(v nadaljevanju: naročnik, Sklad ali SPS). 
 

2. V 5. točki POGOJI ZA SODELOVANJE, se v odstavku »Posamezni dogodek mora izpolnjevati 

vsaj naslednje pogoje«, spremeni druga alineja, in sicer, doda se SPOT program – SPOT 

REGIJE 2018-2022. 

 

Tekst v javnem povabilu: 

 

»dogodek ne sme biti financiran iz razpisa Javni razpis za izvedbo podpornih storitev 

subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020-2022 (SIO 2020-2022), ki ga 

izvaja SPIRIT,« 

 

     se zamenja z naslednjim tekstom: 



»dogodek ne sme biti financiran iz razpisa Javni razpis za izvedbo podpornih storitev 

subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020-2022 (SIO 2020-2022), ki ga 

izvaja SPIRIT, ali Javnega razpisa za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za 

potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 
2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022«. 

 

3. V 5. točki POGOJI ZA SODELOVANJE, se v odstavku »Posamezni dogodek mora izpolnjevati 
vsaj naslednje pogoje«, doda nova alineja, ki se glasi: 

 

 dogodek se mora izvesti fizično, in to na območju Republike Slovenije. 

 

4. V 8. točki ROK ZA ODDAJO PRIJAV, se spremeni rok za predložitev ponudb in sicer do 
15.5.2020 

 

Tekst v javnem povabilu: 

 

»Prijave morajo prispeti na naslov Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica 
Kneza Koclja 22, najkasneje do ponedeljka, 6. aprila 2020 do 12. ure.« 

 

se zamenja z naslednjim tekstom: 

 

»Prijave morajo prispeti na naslov Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica 
Kneza Koclja 22, najkasneje do petka, 15. maja 2020 do 12. ure.« 

 

5. DODATNE INFORMACIJE 

Vprašanja v zvezi s tem javnim povabilom sprejemamo le pisno na elektronski naslov: 

ana.tersek@podjetniskisklad.si.  Odgovore na vsa vprašanja, ki morajo prispeti najkasneje tri 
delovne dni pred iztekom roka za oddajo prijav, bomo javno objavili na spletni strani.  

Datum: 

 

                                                                                            Javni sklad Republike Slovenije  

                                                                                              za podjetništvo 

                                                               mag. Maja Tomanič Vidovič  
   direktorica 
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