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JAVNI POZIV ZA IZBOR IZVAJALCEV V OKVIRU IZVAJANJA STRATEGIJE LOKALNEGA 
RAZVOJA LAS ZA MESTO IN VAS V LETU 2018 ZA LETO 2021, ZA PROJEKT «ZA VAS, 

PODJETNIKI» - PODJETNIŠKI INKUBATOR 
 
 

1. Za obdobje od 23.4.2021 do 30.04.2021 objavljamo javni poziv za izbor izvajalcev v okviru 
izvajanja Strategije lokalnega razvoja las za mesto in vas v letu 2018 za leto 2021, za 
projekt «Za vas, podjetniki». 

 

Javni razpis za izbor operacij sofinancira EU, in sicer s sredstvi CLLD iz evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Operacija se izvaja v okviru pod – ukrepa 
»Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi 
skupnost«. 
 
Z izbranimi kandidati bomo sodelovali preko pogodbe o sodelovanju za obdobje od 
1.5.2021 do 15.06.2021. Vrednost izvedbe aktivnosti MENTORIRANJE v 
PODJETNIŠKEM INKUBATORJU v obsegu vsaj 5 mentorskih ur (1 ura je 60 minut) je 
ovrednotena s 70,00 EUR + DDV. Opravljanje dela bo trajalo po predhodnem  
dogovoru. Znesek zajema tudi pripravo in morebitna gradiva potrebna za izvedbo 
mentoriranja. 
 

2. Povprašujemo po profilih za izvajanje predavanja v obliki delavnice na naslednje 
tematike:  

 podjetništvo/temelj podjetništva,  

 agilni pristop k razvoju podjetja 

 uspešna prodaja in trženje izdelka ali storitve  

 marketing/spletni marketing/oglaševanje, 

 poslovni model, 

 primeri dobrih praks s področja podjetništva z družbenim učinkom,  

 finance in rast podjetja. 
 

3. Kandidati morajo imeti za sklenitev pogodbe izkušnje in reference s področja 
podjetništva in izvajanja delavnic za podjetnike, ki jih bomo preverili ob prijavi (točka 2). 



 

Prednost pri izboru bodo imeli mentorji, ki so že sodelovali v Podjetniških zajtrkih in 
Podjetniški akademiji Za vas, podjetniki, saj so delno že spoznali mentorirance. 

 
 

4. Način prijave: izpolnjeno prijavnico za izvajalce, ki se nahaja na spletni strani: 
https://www.cene-stupar.si/sl/projekti/za-vas-podjetniki, pošljite na naslov: CENE 
ŠTUPAR - CILJ, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana, oziroma na elektronski naslov vodje 
projekta: sanda.jerman@cene-stupar.si, oziroma se po predhodnem dogovoru zglasite 
osebno v prostorih zavoda na Šmartinski 134 a, soba 29. Prijavnica mora prispeti v 
katerikoli poti zgoraj opisano in sicer najkasneje do 30.0.2021 do 23:59 ure.  Prijavnici 
priložite kratek opis dosedanjih delovnih izkušenj.  

 

 

CENE ŠTUPAR - CILJ  

Direktor  

mag. Bojan HAJDINJAK 

https://www.cene-stupar.si/sl/projekti/za-vas-podjetniki
mailto:sanda.jerman@cene-stupar.si

