
                   

 
Projekt se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi 3 »Dinamično in konkurenčno podjetništvo 

za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe 3.1 »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in 

pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«, specifičnega cilja 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up 

podjetij«.  

Projekt je delno financiran s strani Evropske unije in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in delno s strani Republike Slovenije. 
 

 

 

 

 

 

  

 

SPREMEMBA JAVNEGA RAZPISA 
za vključitev v projekt  

Podjetno nad izzive v Pomurski razvojni regiji -  

PONI POMURJE (6. skupina) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Razvojni center Murska Sobota,  

Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota 

t: +386 (0)5 908 11 40  I e: info@rcms.si  I  www.rcms.si 

 

Murska Sobota, dne 3. 6. 2022 
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Projekt se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi 3 »Dinamično in konkurenčno podjetništvo 

za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe 3.1 »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in 

pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«, specifičnega cilja 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up 

podjetij«.  

Projekt je delno financiran s strani Evropske unije in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in delno s strani Republike Slovenije. 
 

 

 

Na podlagi Pogodbe št. C2130-20-340005 o sofinanciranju operacije Podjetno nad izzive v Pomurski razvojni 

regiji, ki je bila izdana na podlagi 2. alineje prvega odstavka 25. člena in četrtega odstavka 26. člena Uredbe o 

porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 za cilj 

naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16-popr., 15/17, 69/17 in 67/18; 

v nadaljevanju Uredba s strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v 

vlogi organa upravljanja)), 

 

Razvojni center Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, objavlja spremembo Javnega 
razpisa za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Pomurski razvojni regiji – PONI POMURJE (6. skupina). 
 
 

1. V poglavju 7 »Način prijave, odpiranje vlog, obveščanje o izboru« javnega razpisa se besedilo prvega 
odstavka spremeni tako, da se glasi: 
 
»Prijavni obrazec s priloženim življenjepisom, fotokopijo dokazilo o izobrazbi, izpisom iz ZZZS ali ZPIZ 
glede prejšnjih delodajalcev ter fotokopijo potrdila o prijavi začasnega bivališča (v primeru, da je to 
prijavljeno v Pomurski regiji) lahko: 
- oddate osebno na sedežu Razvojnega centra Murska Sobota, Kardoševa ulica 2,  9000 Murska 

Sobota, 1. vhod, 3. nadstropje, najkasneje do dne 10. 6. 2022, do 12.00 ure, ali 
- pošljete priporočeno po pošti na naslov: Razvojni center Murska Sobota, Kardoševa ulica 2,  9000 

Murska Sobota, do dne 10. 6. 2022 (velja poštni žig tega dne).«  
 
 

2. V poglavju 8 »Dodatne informacije« javnega razpisa se v prvem odstavku datum »6. 6. 2022« 
nadomesti z datumom »10. 6. 2022«. 

 
 

3. Ostalo besedilo  javnega razpisa ostane nespremenjeno.  
 
 
 
 

 Razvojni center Murska Sobota 
Bojan Kar, direktor 

 
 
 


















