
 
 

 
 
 

 

                                                                                      

 

 

 

  Slovenj Gradec, 25. 8. 2022 

Zadeva: Povpraševanje za delavnico fokusne skupine za projekt BODI SOC - Krepitev 

podpornega okolja za socialna podjetja na območju kohezijske regije Vzhodna 

Slovenija 

 

Spoštovani, 

prosimo vas za ponudbo za organizacijo delavnico fokusne skupine v okviru projekta BODI SOC - 
Krepitev podpornega okolja za socialna podjetja na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija. 
Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in EU iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
 
Nekaj o projektu: 
 
Projekt BODI SOC je usmerjen v vzpostavitev učinkovitega in vzpodbudnega podpornega okolja za 
socialna podjetja, ki bo prispevalo h krepitvi veščin in kompetenc socialnih podjetij, povečalo možnosti 
za ustanavljane novih socialnih podjetij, spodbujalo rast obstoječih socialnih podjetij, okrepilo 
informiranost socialnih podjetij za razvoj in promocijo socialnega podjetništva, prispevalo k ustvarjanju 
novih delovnih mest ter povezovanj socialnih podjetij z lokalnim okoljem, raziskovalnimi in 
izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom s ciljem ustvarjanja pogojev za boljši dostop na trg. 
 
V okviru projekta načrtujemo aktivnosti v vseh osmih razvojnih regijah KRVS v okviru katerih bomo 
izvedli najmanj 42 svetovanj, več kot 90 ur usposabljanj, več kot 24 ur delavnic in nefinančno podprli 
najmanj 42 socialnih podjetij. 
 
Ciljne skupine projekta so obstoječa ter potencialno nova socialna podjetja, ki so registrirana ali v 
procesu registracije, skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu – ZsocP ter ostali akterji ekosistema 
za podporo socialni ekonomiji. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

 
 
V okviru projektnih aktivnosti je ena od aktivnosti mreženje subjektov podpornega okolja na lokalni in 
regionalni ravni (regionalna stičišča nevladnih organizacij, regionalne razvojne agencije, inkubatorji 
socialnega podjetništva…) z namenom oblikovanja ukrepov in predlogov za spodbujanje ugodnega 
poslovnega okolja za razvoj socialnega podjetništva. Za le-te bomo organizirali delavnice fokusnih 
skupin. 
 
Organizirali bomo delavnico fokusne skupine v naslednji razvojni regiji: 

1. Savinjska regija – predviden kraj izvedbe je Rogaška Slatina. 
 
Ponudbena cena naj zajema naslednje: 

1. Organizacija delavnice fokusne skupine:  

- prostor za najmanj 20 oseb z vso potrebno tehnično opremo (ozvočenje, projekcija, 
govorniški pult, omizje), 

- ureditev in priprava prostora, 
- vodenje delavnice (potrebna znanja in izkušnje s področja socialnega podjetništva in socialne 

ekonomije), 
- gradivo za udeležence, 
- gostinske usluge (kava, čaj, voda med odmori) za udeležence, 
- redno kontaktiranje z naročnikom glede organizacije, 
- priprava zaključne dokumentacije dogodka s povzetkom ugotovitev. 

 
 
V ponudbi navedite ponudbeno ceno za zgoraj navedene storitve.  
Kraji izvajanja aktivnosti se lahko spremenijo. Udeleženci na delavnici fokusne skupine se izberejo 
skupaj z naročnikom. 
 
Rok za predložitev ponudbe na obrazcu, ki se nahaja na naslednji strani je 1. 9. 2022. 
 
Ponudbo posredujete na elektronski naslov alenka.berloznik@slokva.si ali na naslov: 
Zavod SLOKVA so. p. 
Podgorska cesta 2 
2380 Slovenj Gradec 
 

 Alenka Berložnik l.r

mailto:alenka.berloznik@slokva.si


 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

PONUDBENI PREDRAČUN za projekt BODI SOC št. _______________________________ 

 

AKTIVNOST: Organizacija delavnice fokusne skupine v Savinjski razvojni regiji Št. 
Cena brez DDV 

na enoto 
Cena z DDV na 

enoto 
SKUPAJ cena 

brez DDV  
SKUPAJ cena z 

DDV 

Organizacija delavnice fokusne skupine:  

- prostor za najmanj 20 oseb z vso potrebno tehnično opremo (ozvočenje, 
projekcija, govorniški pult, omizje), 

- ureditev in priprava prostora, 
- vodenje delavnice (potrebna znanja in izkušnje s področja socialnega 

podjetništva in socialne ekonomije), 
- gradivo za udeležence, 
- gostinske usluge (kava, čaj, voda med odmori) za udeležence, 
- redno kontaktiranje z naročnikom glede organizacije, 
- priprava zaključne dokumentacije dogodka s povzetkom ugotovitev. 
 

1     

SKUPAJ:     

 

 Datum:        Ime in priimek odgovorne osebe in podpis: 

              

Naročnik:  Ponudnik: 

SLOKVA, zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov, so. p.  Naziv:  

Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec  Naslov:  

Davčna št.: 44618034  Davčna št.:  

Kontakt: alenka.berloznik@slokva.si   Kontakt:  

mailto:alenka.berloznik@slokva.si

