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Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova (Fundacija PRIZMA), kot nosilec 

projekta SocioLab in partner projektov SENTINEL in NewGenerationSkills, vabi zainteresirane 

kandidate, da se prijavijo v bazo ponudnikov za izvajanje strokovnih storitev mentorstva in  

specialističnega svetovanja za (potencialne) subjekte v sektorju socialne ekonomije (socialnega 

podjetništva in zadružništva) na območju Podravja v sklopu aktivnosti navedenih projektov v letih 

od 2018 do 2021. 

Kratka predstavitev projektov  

Namen projekta SocioLab1 je vzpostavitev celovitega ekosistema za krepitev potencialov 

posameznikov, iniciativ in skupnosti z namenom razmaha socialne ekonomije (socialnih podjetij in 

zadrug) ter s tem povezanega ustvarjanja in ohranjanja kvalitetnih in trajnih delovnih mest v sektorju 

socialne ekonomije ter širitve ponudbe dostopnih (družbeno) inovativnih produktov (storitev in 

proizvodov), ki bodo zagotavljali večjo socialno vključenost ranljivih skupin, prispevali k zmanjševanju 

revščine in večanju kvalitete življenja ter gospodarskemu in družbenemu razvoju v Podravski regiji. 

Projektno partnerstvo SocioLab sestavljajo: Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, 

ustanova, CITILAB, Zavod za razvoj kreativnih tehnologij Maribor, socialno podjetje, PRJ HALO 

Podeželsko razvojno jedro, Razvojna agencija Slovenske Gorice, d.o.o., Razvojno informacijski  center 

Slovenska Bistrica, Štajerska Gospodarska zbornica, Tkalka, zadruga za razvoj družbenih in  tehnoloških 

inovacij z.b.o., socialno podjetje, Zavod PIP – Pravni in informacijski center Maribor, Združenje Center 

alternativne in avtonomne produkcije, socialno podjetje, Znanstveno - raziskovalno središče Bistra Ptuj 

in Združenje Socialna ekonomija Slovenije, socialno podjetje. 

Glavni cilj projekta SENTINEL2 je zmanjšati neenakosti med regijami ter izboljšanje ekonomske 

učinkovitosti v depriviligiranih regijah Srednje Evrope z ustvarjanjem mreže podpornih 

mehanizmov/organizacij, ki so sposobne prenesti inovativne družbene ideje v vidne in trajnostne 

poslovne modele. 

Osrednji namen projekta NewGenerationSkills3 je na lokalni/regionalni ravni ustvariti spodbudno 

okolje za mlade, ki omogoča družbeno inoviranje, od prepoznavanja potreb okolja do razvoja idej 

in oblikovanja inovativnih produktov.  

 
1 Operacija »Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo – SocioLab« se izvaja v okviru OP 

za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 in njegove prednostne osi 9. Socialna vključenost in 

zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe ter specifičnega cilja 9.4.1. Povečati obseg dejavnosti in 

zaposlitev v sektorju socialnega podjetništva. Operacijo sofinancirata Evropska Unija iz Evropskega socialnega 

sklada In Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

 
2 Projekt »Krepitev socialnih podjetij za povečanje njihovega učinka v gospodarskem in socialnem sektorju držav 

Srednje Evrope – SENTINEL« se izvaja v okviru programa Interreg Srednja Evropa, njegove programske prioritete 

1. Inovativnost in podjetniške kompetence, in specifičnega cilja 1.2. Družbene inovacije in vključevanje ranljivih 

skupin in regij. Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Spletna stran 

projekta: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/SENTINEL.html. 

 
3 Projekt »Kompetence novih generacij – potencial za poslovno in družbeno inoviranje v Podravju/Podonavju -  
NewGenerationSkills« se izvaja v okviru programa Interreg Podonavje, njegove programske prioritete 1. 
Inovativna in družbeno odgovorna regija Podonavje, in specifičnega cilja 1.2. Dvig kompetenc za podjetništvo in 
socialne inovacije. Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in v okviru 
instrumenta za predpristopno pomoč. 
 

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/SENTINEL.html


V okviru tega povabila strokovne storitve predstavljajo:  

• Mentorstvo socialno podjetniškim iniciativam in subjektom socialne ekonomije: mentorstvo 

pomeni dolgoročnejše sodelovanje, usmerjanje in vodenje posameznikov in/ali skupin z 

nasveti in pojasnili ter vključuje npr. analiziranje stanja v obstoječem sop/zadrugi, iniciativi, 

presoja potenciala iniciative za zagon, ipd…, pomoč pri oblikovanju načrta ukrepov za 

realizacijo izboljšanja poslovanja/zagon iniciative, usmerjanje iniciative/sop/zadruge z nasveti 

in pojasnili ipd. Izvajalec mentorstva v okviru tega poziva  je mentor generalist. 

• Specialistično svetovanje vključuje specialistično poslovno svetovanje in nudenje individualnih 

rešitev iz določenega strokovnega področja, za skupine, posameznike in subjekte socialne 

ekonomije s področja socialnega podjetništva, zadružništva in družbenega inoviranja ob 

razvoju iniciative in/ali poslovne ideje ter ob delovanju in razvoju socialnega podjetja oziroma 

zadruge. Izvajalec specialistična svetovanja  v okviru tega naziva je svetovalec specialist, ki ima 

specialistično znanje in reference iz vsaj enega področja poslovanja  oz.  iz specifičnega 

strokovnega področja.  

Komu je povabilo namenjeno? 

Povabilo je namenjeno strokovnjakom s področja socialne ekonomije, (socialnega) podjetništva, 

zadružništva, poslovanja in družbenega inoviranja, ki imajo strokovne izkušnje mentorstva, 

generalističnega in/ali specialističnega svetovanja socialno-podjetniškim iniciativam, socialnim 

podjetjem in zadrugam. Posamezni strokovnjak se lahko prijavi za izvajanje ene ali več strokovnih 

storitev opredeljenih v tem povabilu.  

Strokovnjaki, ki se bodo s prijavo odzvali na predmetno povabilo, bodo vključeni v bazo ponudnikov 

strokovnih storitev  v sektorju socialne ekonomije (socialnega podjetništva in zadružništva), s pomočjo 

katere bosta Fundacija PRIZMA in projektno partnerstvo SocioLab izbrala posamezne strokovnjake, ki 

bodo nudili strokovne storitve posameznikom, iniciativam, socialnim podjetjem in zadrugam. Namen 

vključevanja izkušenih strokovnjakov v proces strokovne podpore je prenos specifičnih znanj in 

izkušenj ter družbenih povezav v proces uspešnega razvoja novih iniciativ, socialnih podjetij in zadrug 

v sektorju socialne ekonomije (socialnega podjetništva in zadružništva). 

Predmetno povabilo ne predstavlja začetka postopka za izbor strokovnjakov, temveč je namenjeno 

izključno temu, da se Fundacija PRIZMA in projektno partnerstvo SocioLab seznanita s strokovnjaki, ki 

delujejo na relevantnem področju in si ustvarita bazo takšnih strokovnjakov, s pomočjo katere bosta v 

nadaljevanju glede na potrebe socialnih podjetij in zadrug v Podravju izbirala strokovnjake, ki bodo 

prevzeli vlogo mentorja generalista in/ali  svetovalca specialista. Uvrstitev v bazo ponudnikov 

posameznemu kandidatu ne zagotavlja, da bo izbran, niti ne pomeni, da ima Fundacija PRIZMA do 

kandidata kakršnekoli pravne oziroma finančne obveznosti.  

Področja izvajanja strokovnih podpornih storitev  

Izbrani strokovnjaki bodo strokovne storitve izvajali na naslednjih strokovnih področjih: 

• oblikovanje poslovnega modela 

• zadružništvo  

• socialno podjetništvo 

• vzpostavitev in razvoj podjetja (poslovne funkcije kot so: trženje, računovodstvo, davki, 

poslovno načrtovanje, pravni vidiki poslovanja, razvoj produktov, zaposlovanje in razvoj 

zaposlenih, varstvo in zdravje pri delu,…) 



• digitalizacija poslovanja in procesov 

• varovanje podatkov, kibernetska varnost, arhiviranje podatkov 

• strateško načrtovanje in  vodenje organizacije (pomoč pri vodstvenih odločitvah, vzpostavitev 
procesov organizacije …)  

• zaščita patentov, modelov, blagovnih znamk 

• priprava projektnih prijav in vodenje projektov 

• socialno-varstvene storitve (storitve dolgotrajne oskrbe, osebne in gospodinjske storitve, 

skrbstvene storitve, socialne storitve na podeželju, …) 

• delo z ranljivimi skupinami 

• razvoj podeželja (lokalna samopreskrba, ekološko kmetovanje,…) 

• zeleno in krožno gospodarstvo (energetska oskrba, recikliranje in ponovna uporaba,…) 

• turizem (razvoj turističnih produktov, turistično oživljenja degradiranih območij, povezovanje 

turistične ponudbe,…) 

• kulturna in kreativna industrija 

• drugo  

Osnovni pogoji za vključitev v bazo 

Strokovnjaki morajo razpolagati s sposobnostmi mentoriranja in/ali svetovanja, uspešnega 

komuniciranja in usmerjanja dela posameznika in skupine. 

Prijavitelj – strokovnjak mora v vlogi predstaviti svoje delovanje, izkušnje in strokovne kompetence ter  

priložiti življenjepis, iz katerega izhaja navedeno v vlogi. 

Strokovne zahteve:  

1. zahtevana izobrazba (diploma triletnega študija ali diploma štiriletnega študija po starem 

sistemu ali strokovni magisterij po novem sistemu ali univerzitetna diploma4),   

2. najmanj 3 leta strokovnih izkušenj iz enega ali več področij iz tega javnega povabila, ki so  

dokazljive, in,  

3. najmanj 1 referenca s področja  svetovanja/mentoriranja v zadnjih 5 letih, 

4. dobro poznavanje operacijskih sistemov in informacijskih aplikacij široke uporabe (operativni 

sistem Windows; paket Office, internet in elektronska pošta), 

5. komunikacijske veščine, 

6. poznavanje mentorskih in svetovalnih tehnik. 

Baza strokovnjakov 

Fundacija PRIZMA in projektno partnerstvo SocioLab bosta v bazo strokovnjakov vključila vse 

kandidate, ki bodo oddali prijavo iz katere je razvidno, da izpolnjujejo strokovne zahteve. Uvrstitev v 

bazo ne pomeni, da je strokovnjak izbran kot mentor generalist ali svetovalec specialist temveč, da sta 

se Fundacija PRIZMA in projektno partnerstvo Sociolab seznanila z njegovim delovanjem, kar bo 

upoštevano pri kasnejšem izboru strokovnjakov glede na identificirane potrebe  iniciativ, socialnih 

podjetij in zadrug v Podravju.  

 
4 Pogoj  velja za mentorje  generaliste in svetovalce specialiste, ki pokrivajo poslovne funkcije kot so: trženje, 

računovodstvo, davki, strateško in poslovno načrtovanje, pravni vidiki poslovanja, razvoj produktov, zaposlovanje 

in razvoj zaposlenih,… Svetovalci specialisti s področja strokovnih znanj svoje kompetence dokažejo z referencami 

in drugimi primerljivimi spričevali/diplomami. 

 



Baza strokovnjakov bo oblikovana izključno za interno uporabo Fundacije PRIZMA in projektnega 

partnerstva SocioLab v okviru omenjenih projektov za obdobje od 2018 do 2021 in ne bo javno 

objavljena.  

Fundacija PRIZMA in projektno partnerstvo SocioLab na podlagi tega povabila in vlog zainteresiranih 

kandidatov nimata nikakršnih obveznosti do kandidatov (sklepanje pogodb,  vabljenje v nadaljnji 

postopek), zainteresirani kandidati pa na podlagi oddane prijave zoper Fundacijo PRIZMA in 

projektnega partnerstvo SocioLab nimajo nikakršnih zahtevkov, niti pravnih sredstev. Kljub nameri, da 

Fundacija PRIZMA in projektno partnerstvo SocioLab v bazo kandidatov vključita čim širšo 

zainteresirano javnost, ju predmetno povabilo in oddane prijave  zainteresiranih kandidatov v ničemer 

ne zavezujejo. Fundacija PRIZMA in Projektno partnerstvo SocioLab pri kasnejši izbiri mentorjev 

generalistov in  svetovalcev specialistov lahko izbere tudi strokovnjake, ki niso vključeni v bazo 

kandidatov.   

Kandidati se z oddajo vloge izrecno strinjajo ter dovoljujejo obdelavo in uporabo osebnih podatkov 

navedenih v vlogi za namen izvajanja aktivnosti v okviru projektov SocioLab, SENTINEL in 

NewGenerationSkills, za kar morajo podpisati soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Za resničnost in 

pravilnost navedenih podatkov v vlogi odgovarja zainteresirani kandidat kazensko in materialno.  

Dokumentacija za prijavo 

• izpolnjena vloga za vključitev v bazo strokovnjakov (Obrazec 1: Vloga) 

• življenjepis strokovnjaka (npr. v obliki Europass ali podobno, iz katerega je razvidna izobrazba 

in izkušnje strokovnjaka) 

• soglasje za obdelavo osebnih podatkov (Obrazec 2: Soglasje) 

Dodatne informacije 

Kontaktna oseba za posredovanje dodatnih informacij je Mateja Karničnik. 

Dodatne informacije v zvezi z vsebino povabila lahko zainteresirani kandidati pridobijo na sedežu 

Fundacije PRIZMA, Tkalski prehod 4, po telefonu +386 (2) 333 13 30 ali po elektronski pošti: 

tajništvo@fundacija-prizma.si . 

Povabilo je odprto od dneva objave do preklica objave. 

Vlogo z življenjepisom in podpisanim soglasjem za obdelavo podatkov pošljite po elektronski pošti na: 

karin.crepinko@stajerskagz.si . 

Vsi uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in 

ženske. 

 

Fundacija PRIZMA in projektno partnerstvo SocioLab 

 

mailto:tajništvo@fundacija-prizma.si
mailto:karin.crepinko@stajerskagz.si


Obrazec 1: Vloga 

 

JAVNO POVABILO ZAINTERESIRANIM KANDIDATOM ZA STROKOVNJAKE V SEKTORJU  

SOCIALNE EKONOMIJE (SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA IN ZADRUŽNIŠTVA) V OKVIRU PROJEKTOV 

SOCIOLAB, SENTINEL IN NEWGENERATIONSKILLS 

 

Osnovni podatki strokovnjaka 

Ime  

Priimek  

Naslov stalnega bivališča  

Elektronski naslov  

Telefonska številka  

Vrsta in stopnja izobrazbe  

Leta delovnih izkušenj  

Zaposlen/a v podjetju  

 

Strokovne izkušnje v zadnjih petih letih 

Zap. 

št. 

Opis  

(področje, aktivnosti) 

Datum od - do Država 

    

    

    

    

po potrebi dodajte vrstice 

 

Seznam referenc 

Zap. 

št. 

Naročnik  

(naziv, naslov) 

Vrsta storitve  

(področje in vloga)  

 

Obseg 

storitve 

(v urah) 

Čas izvedbe  

(od – do 

mesec/leto) 

Kontaktna oseba pri 

naročniku  

(ime in priimek ter 

telefon in e-mail) 

      

      

      

      

po potrebi dodajte vrstice 

 

 

 

 

 



Področja in način izvajanja storitve 

V okviru tega povabila strokovne storitve predstavljajo:  

• Mentorstvo socialno podjetniškim iniciativam in subjektom socialne ekonomije: mentorstvo pomeni 

dolgoročnejše sodelovanje, usmerjanje in vodenje posameznikov in/ali skupin z nasveti in pojasnili ter 

vključuje npr. analiziranje stanja v obstoječem sop/zadrugi, iniciativi, presoja potenciala iniciative za 

zagon, ipd…, pomoč pri oblikovanju načrta ukrepov za realizacijo izboljšanja poslovanja/zagon iniciative, 

usmerjanje iniciative/sop/zadruge z nasveti in pojasnili ipd. Izvajalec mentorstva v okviru tega poziva  je 

mentor generalist. 

• Specialistično svetovanje vključuje specialistično poslovno svetovanje in nudenje individualnih rešitev 

iz določenega strokovnega področja, za skupine, posameznike in subjekte socialne ekonomije s področja 

socialnega podjetništva, zadružništva in družbenega inoviranja ob razvoju iniciative in/ali poslovne ideje 

ter ob delovanju in razvoju socialnega podjetja oziroma zadruge. Izvajalec specialistična svetovanja  v 

okviru tega naziva je svetovalec specialist, ki ima specialistično znanje in reference iz vsaj enega 

področja poslovanja  oz.  iz specifičnega strokovnega področja.  

Mentor generalist je torej socialno podjetniškim iniciativam in subjektom socialne ekonomije na voljo kot mentor 

na spodaj navedenih področjih ves čas vključitve v program podpore.  

Svetovalec specialist pa nudi poglobljeno specialistično znanje za področje, ki ga spodaj označi in socialno 

podjetniško iniciativo ali subjekt socialne ekonomije k njemu napoti mentor generalist, ki prepozna dodatne 

potrebe po specialističnem svetovanju.   

 

Prosimo izberite področja strokovnih storitev, na katerih ponujate svoje storitve kot mentor generalist  in/ali 
svetovalec specialist ter to ustrezno označite z X. 
 

Mentor generalist  

Svetovalec specialist  

 

Strokovne storitve želim izvajati kot 
Strokovno področje     

Svetovalec 
specialist 

Oblikovanje poslovnega modela  

Zadružništvo  

Socialno podjetništvo  

Trženje  

Računovodstvo  

Davki  

Poslovno svetovanje  

Pravni vidiki poslovanja  

Razvoj produktov  

Zaposlovanje in razvoj zaposlenih  

Varstvo in zdravje pri delu  

Digitalizacija poslovanja in procesov  

Varovanje podatkov  

Kibernetska varnost  

Arhiviranje podatkov in dokumentacije  

Strateško načrtovanje in vodenje organizacije  

Zaščita patentov, modelov, blagovnih znamk  

Priprava projektih prijav in  vodenje projektov  

Druge poslovne funkcije (navedite in po potrebi dodajte vrstice)  

Socialno-varstvene storitve  

Delo z ranljivimi skupinami  



Razvoj podeželja  

Zeleno in krožno gospodarstvo  

Turizem  

Kulturna in kreativna industrija  

Druga strokovna področja  (navedite in po potrebi dodajte vrstice):   

 

S svojim podpisom potrjujem, da so navedeni podatki resnični in dovoljujem Fundaciji PRIZMA, da reference iz 

seznama referenc preveri pri kontaktni osebi, navedeni ob posamezni referenci. Prav tako potrjujem, da: 

- znam uporabljati operacijske sisteme in informacijske aplikacije široke uporabe (operativni sistem Windows; 

paket Office, internet in elektronska pošta), 

- imam komunikacijske veščine, 

- poznam mentorske in svetovalne tehnike. 

 

____________________________________   Maribor, _______________________ 

(podpis) 

 

Priloga: Življenjepis  



Obrazec 2: Soglasje 

SOGLASJE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV  

iz prijave na »JAVNO POVABILO ZAINTERESIRANIM KANDIDATOM ZA STROKOVNJAKE V SEKTORJU 

SOCIALNE EKONOMIJE (SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA IN ZADRUŽNIŠTVA) V OKVIRU PROJEKTOV 

SOCIOLAB, SENTINEL IN NEWGENERATIONSKILLS« 

Ime  

Priimek  

Naslov stalnega bivališča  

Elektronski naslov  

Telefonska številka  

Vrsta in stopnja izobrazbe  

Zaposlen/a v podjetju  

 

Skladno z novo Uredbo o varstvu osebnih podatkov vas prosimo, da z označbo v okvirčku potrdite, da soglašate, 

da se lahko vaši osebni podatki uporabijo za: 

 

namene vzpostavitve baze ponudnikov za izvajanje storitev podpore na področju socialnega 

podjetništva 

 

namene povabila teh ponudnikov k izvajanju storitev podpore na področju socialne ekonomije in 

socialnega podjetništva v okviru projektov SocioLab, SENTINEL in NewGenerationSkills 

 

namene spremljanja in poročanja o izvedenih projektnih aktivnostih v okviru projektov SocioLab, 

SENTINEL in NewGenerationSkills 

 

prejemanje nadaljnjih informacij o aktivnostih in dogodkih v okviru projektov SocioLab, SENTINEL 

in NewGenerationSkills 

 namene obveščanja o aktivnostih, dogodkih ter storitvah, ki jih Fundacija PRIZMA tudi sicer izvaja  

 

Fundacija PRIZMA in projektno partnerstvo SocioLab se zavezujeta, da bosta zbrane osebne podatke obdelovala 

zgolj za zgoraj opredeljene namene. V primeru, če bo nastala potreba po drugovrstni obdelavi ali po 

posredovanju podatkov, bosta Fundacija PRIZMA in projektno partnerstvo SocioLab spodaj podpisanega te 

privolitve nemudoma obvestila. 

Osebni podatki se zbirajo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani 

ali nadalje uporabljeni, največ pa za obdobje 5 (petih) let. Po tem času jih bodo Fundacija PRIZMA  in člani 

projektnega partnerstva  SocioLab trajno izbrisali. 

S svojim podpisom soglašam z zgoraj našteto vsebino ter se z njo v celoti strinjam. Prav tako sem seznanjen/a, 

da:   

• lahko zahtevam vpogled v moje osebne podatke,  
• lahko zahtevam popravek osebnih podatkov, 
• lahko zahtevam blokiranje osebnih podatkov,  
• lahko zahtevam izbris osebnih podatkov,  
• lahko zahtevam omejitev uporabe osebnih podatkov,  
• lahko zahtevam prenos osebnih podatkov,  
• lahko vložim pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če menim, da obdelava osebnih podatkov krši 

Splošno uredbo o varstvu podatkov. 
 
 

 
____________________________________   Maribor, _______________________ 

(podpis) 


