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Ljubljana, 19. februar, 2020

Zadeva:  JAVNO POVABILO ZAINTERESIRANIM KANDIDATOM ZA MENTORJE  V SKLOPU JAVNEGA
RAZPISA  MINISTRSTVA  ZA  KULTURO  ZA  »SPODBUJANJE  KREATIVNIH  KULTURNIH  INDUSTRIJ  -
CENTER ZA KREATIVNOST 2020-2021« (JR CZK 2020-2021) V LETU 2020 IN 2021.

Platforma Center za kreativnost (CzK), ki jo izvaja Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO), vabi
zainteresirane kandidate, da se prijavijo v bazo ponudnikov za izvajanje storitev mentoriranja, s
pomočjo katere bo CzK v nadaljevanju izbral posamezne strokovnjake, ki bodo lahko mentorirali
izbrane  prijavitelje  v  okviru  javnega  razpisa  Ministrstva  za  kulturo:  »Spodbujanje  kreativnih
kulturnih industrij - Center za kreativnost 2020-2021« (JR CzK 2020-2021) v letu 2020 in 2021.

Predmet razpisa »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij  -  Center za kreativnost  2020-2021« so
nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kulturnega in kreativnega
sektorja  (KKS),  razvoj  novih  izdelkov,  storitev  in  procesov  pri  prijaviteljih  (podjetjih  in  drugih
organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom. V okviru razpisa
bodo  podprti  projekti,  ki  nastajajo  na  presečišču  umetnosti,  kulture,  trga,  podjetništva  in
gospodarstva ter združujejo ustvarjalnost, proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev in proizvajajo
ter razširjajo dobrine ali storitve, ki vsebujejo ali izražajo kulturne vsebine. V okviru javnega razpisa se
dodeljujejo sredstva za leti 2020 do 2021, ki bodo razdeljena po razpisnih sklopih: Semenska faza -
Preveritev koncepta, Zagonska faza - Kreativni start-up in Kreativni povezovalnik. Več     o razpisu na >>  

Platforma  CzK  bo  v  podporo  razpisu  Ministrstva  za  kulturo  organizirala  promocijo  razpisa,
izobraževalne aktivnosti za prijavitelje, pripravila bazo mentorjev ter organizirala obvezni 20-30 urni
mentorski program za izbrane prijavitelje.  Na razpisu izbrani prijavitelji  bodo vključeni v program
izobraževanja oz.  mentorski  program,  ki  ga  izvaja  Platforma  CzK  in  je  del  upravičenih  stroškov
projekta.  Izbrani  prijavitelji  bodo  pred  podpisom pogodbe  o  sofinanciranju  z  ministrstvom izbrali
mentorja iz seznama mentorjev CzK, objavljenega na spletni strani Platforme CzK – www.czk.si  .  

Cilj programa mentoriranja je, na podlagi individualnih srečanj nuditi pomoč izbranemu prijavitelju v
obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc ter spodbujanja vseh aktivnosti,
ki  jih potrebuje in izvaja izbrani prijavitelj,  da s svojim projektom uspe. Mentoriranje se izvaja na
področjih poslovanja podjetja, ki jih prijavitelj opredeli skupaj z mentorjem: kreativni del, proizvodnja,
finance, marketing, človeški viri, strateško planiranje in vodenje podjetja, ključni indikatorji poslovanja
podjetja (KPIs), mreženje, povezovanje s ključnimi partnerji in viri financiranja, vstop na nove trge, pa
tudi na področju vključevanja oblikovalcev oz. kreativnega sektorja v razvoj izdelka. Mentor ni samo
svetovalec,  temveč  aktivno  sodeluje  in  lahko  ekipi  pomaga  razviti  dodatne  kompetence,  kot  so
širjenje  tržišča,  doseganje  ciljnih  skupin  in  tržišč  ipd.  Namen  tovrstne  oblike  mentoriranja  je
identifikacija lastnih pomanjkljivosti v zastavljenem poslovnem modelu in njihovo odpravljanje.

Na podlagi oddanih vlog zainteresiranih kandidatov bo Center za kreativnost v nadaljevanju izbral
posamezne strokovnjake,  ki  bodo lahko mentorirali  izbrane prijavitelje v  okviru javnega razpisa
Ministrstva za kulturo za »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2020-
2021« (JR CzK 2020-2021) v letu 2020 in 2021, skladno s procesom in opredeljenimi obveznostmi v
tem javnem povabilu.

  

http://www.czk.si/
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1911


Oddana vloga zainteresiranim kandidatom ne zagotavlja, da bodo izbrani za mentorje, niti ne pomeni,

da  ima  MAO  do  kandidatov  kakršnekoli  pravne  oziroma  finančne  obveznosti.  MAO  si  pridržuje

pravico, da k oddaji vloge povabi strokovnjake po lastni presoji. Povabilo je odprto od dneva objave do

preklica.

Obveznosti kandidatov za mentorje do izbranih podjetij ali ekip
Mentorji bodo morali za izbrane prijavitelje v danih rokih:

• opraviti  obvezno  minimalno  število  mentorskih  ur,  v  obliki  dogovorjenih  individualnih
srečanj, ustnih in pisnih predlogov in strokovnih mnenj - za posamezen sklop: sklop A1 - 20
mentorskih ur; sklop A2 - 30 mentorskih ur in sklop A3 - 20 mentorskih ur;

• po predhodni najavi omogočiti prisotnost predstavnikov Platforme CzK ali MK pri 
mentoriranju;

• nudit pomoč pri navezovanju poslovnih kontaktov, pri iskanju investitorjev in s svetovanjem 
pri strateških odločitvah;

• spremljati napredovanje posameznega projekta in v zastavljenih rokih pripraviti kratka 
vmesna poročila in končno poročilo o opravljenem mentoriranju in izvajanju projekta za 
spremljanje uspešnosti projekta s strani Ministrstva za kulturo in Platforme CzK;

• skupaj s prijavitelji svoje delo vsaj dvakrat letno predstavljati na strokovnih svetih Platforme 
CzK (termini bodo objavljeni naknadno).

Posamezni strokovnjak bo lahko sodeloval kot mentor v večjem številu projektov. V primeru, da več
projektnih ekip izbere istega mentorja in ta nima več razpoložljivih časovnih kapacitet, lahko mentor
izbere, katere projektne ekipe bo mentoriral. Mentorji, ki bodo sami morebiti izbrani na omenjenem
razpisu Ministrstva za kulturo, se ne bodo mogli vključevati v mentoriranje lastnim ekipam.

Storitve bo lahko mentor izvajal v prostorih Centra za kreativnost (v primeru razpoložljivosti) ali  v
prostorih mentorja ali mentoriranca.

Sodelovanje med mentorjem in izbranim prijaviteljem

Izbrani prijavitelji bodo pred podpisom pogodbe o sofinanciranju z ministrstvom izbrali mentorja iz
javno objavljenega seznama mentorjev CzK, objavljenega na spletni strani Platforme CzK – www.czk.si  .  
Center za kreativnost bo lahko svetoval projektnim ekipam pri izboru mentorjev. Po izboru mentorja
bo prijavitelj sklenil pogodbo o sodelovanju med mentorjem in izbranim prijaviteljem, v kateri bosta
mentor in prijavitelj opredelila število ur mentoriranja, ceno in druge pomembne elemente pogodbe.
Izbrani prijavitelj lahko v okviru zgoraj predvidenih ur izbere tudi več mentorjev, če presodi, da bi mu
to lahko koristilo pri razvoju projekta.

Plačilo za mentoriranje je predmet individualnega dogovora med mentorjem in prijaviteljem. V kolikor

se  tako  odloči,  lahko  mentor  mentoriranje  prejemniku  javnih  sredstev  razpisa  opravlja  tudi

brezplačno.  Stroški  obveznega  števila  ur  mentoriranja  v  višini  največ  50  EUR  bruto  bruto  oz.  z

vključenim DDV na uro so upravičeni stroški projekta. Strošek morebitnih dodatnih ur mentoriranja,

prav tako  največ  v  višini  50  EUR bruto bruto  oz.  z  vključenim DDV na uro,  je  upravičen  strošek

projekta,  ki  je  predmet  sofinanciranja,  vendar  največ  v  obsegu  dodatnih  30  ur  mentoriranja  na

projekt.

 

http://www.czk.si/


To pomeni, da v kolikor izbran prijavitelj oceni, da je zanj mentorstvo potrebno in želi opraviti več kot
zgoraj  določen obvezen obseg ur mentoriranja,  lahko te stroške krije,  saj  so to upravičeni  stroški
projekta.

Kdo je lahko mentor?

Kandidati za mentorja morajo oddati življenjepis in izpolniti spletno prijavnico v katerih predstavijo 
svoje delovanje na področju kulturno-kreativnega sektorja in opišejo svoje podjetniške in druge 
strokovne kompetence:

• so strokovnjaki s področja kulturno-kreativnega ali poslovnega sektorja, ki imajo vsaj 5 let 
izkušenj pri razvoju in vodenju lastnega inovativnega podjetja ali podjetja oz. organizacije iz 
področja kulturno-kreativnega sektorja (v življenjepisu navesti imena organizacij ali podjetij, 
soustanoviteljstvo ali vodenje ali druga dokazljiva oblika aktivne vloge);

• imajo vsaj 5 let izkušenj pri delu v ožji ekipi pri razvoju in poslovanju podjetja (v življenjepisu 
navesti imena organizacij ali podjetij, soustanoviteljstvo ali vodenje ali druga dokazljiva oblika
aktivne vloge);

• so sodelovali v različnih mentorskih programih, oziroma mentorirali ali usposabljali vsaj 1 
podjetje ali projekt s področja kulturno-kreativnega ali drugega sektorja v zadnjih 5 letih (v
življenjepisu navesti imena organizacij ali podjetij, ali druga dokazljiva vloga, lahko 

prostovoljno ali proti plačilu, opis, kako je svetovanje prispevalo k uspehu projekta);

• imajo  sposobnosti mentoriranja  in  usposabljanja,  uspešnega  komuniciranja  in  usmerjanja
dela podjetij, organizacij, skupin in posameznikov (v življenjepisu navesti imena organizacij ali
podjetij, ali drugo dokazljivo mentoriranje ali usposabljanje);

• imajo izkušnje z vodenjem podjetij ali projektov na mednarodnih trgih;

• imajo poslovni in družbeni ugled ter moralno integriteto;

• dodati povezave na referenčne projekte in profile (vnesete v spletno prijavnico);

• predstaviti kratek opis (120 besed) podjetniških in drugih strokovnih kompetenc za namen 
javne predstavitev mentorjev (opis vnesete v spletno prijavnico).

Kandidati za mentorje, ki bodo morebiti izbrani na omenjenem razpisu Ministrstva za kulturo, se ne
bodo  mogli  vključevati  v  mentoriranje  lastnim  ekipam,  vendar  bodo  lahko  sklenili  sodelovanje  z
drugimi projektnimi ekipami oz. izbranimi prijavitelji, a bodo pred  tem morali druge ekipe obvestiti o
svojem položaju. V primeru, da obstaja konflikt interesov pri posameznem prijavitelju, se mora KKS
mentor sam izločiti, za kar takoj po imenovanju tudi podpiše izjavo.

Faze in področja mentoriranja
Mentoriranje izbranih prijaviteljev v okviru javnega razpisa Ministrstva za kulturo za »Spodbujanje
kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2020-2021« (JR CzK  2020-2021) v letu 2020 in
2021, se opravlja v različnih fazah:

• A1:  Seme:  Preveritev  koncepta  – za  raziskovanje,  inoviranje  in  demonstracijo  uporabe

projektov v realnem okolju s ciljem pridobitve možnosti in referenc za komercializacijo.

• A2: Zagon: Kreativni Start Up – za zagotavljanje podpore podjetjem s področja KKS v fazi 
rasti, izboljšave poslovnih procesov ter za spodbujanje k ambicioznim inovativnim razvojnim 
projektom in širjenju na mednarodne trge.

• A3: Kreativni povezovalnik – za spodbujanje strateškega sodelovanja MSP s področja KKS 
sektorja z ostalimi gospodarskimi področji.

 



Iskana horizontalna znanja:

• design management,

• finance,

• poslovno načrtovanje,

• marketing,

• stiki z javnostmi, komunikacija,

• človeški viri,

• strateško planiranje in vodenje podjetja/organizacije,

• ključni indikatorji poslovanja podjetja (KPIs),

• viri financiranj in zbiranje sredstev,

• mreženje in povezovanje s ključnimi partnerji,

• vstop na nove trge,

• internacionalizacija,

• družbena odgovornost,

• intelektualna lastnina

• idr.

Specifična znanja za razvoj projektov in podjetij v posameznih sektorjih KKS:

1. Arhitektura,
2. Oglaševanje,
3. Oblikovanje in vizualne umetnosti,
4. Kulturna dediščina, arhivska dejavnost in knjižnična dejavnost,
5. Knjiga,
6. Kulturno-umetnostna vzgoja,

7. Glasbene umetnosti,
8. Uprizoritvene in intermedijske umetnosti,
9. Mediji,
10. Programska oprema in igre,
11. Film in avdiovizualna dejavnost,
12. Kulturni turizem in

13. drugo umetniško ustvarjanje.

Izbor mentorjev in baza mentorjev

Center za kreativnost (CzK) lahko zainteresirane kandidate kadarkoli pozove k dopolnitvi vloge. Center
za kreativnost bo obravnaval vse prispele vloge in o odločitvi obvestil zainteresirane kandidate.

Kandidati  bodo obveščeni  le  v  primeru  izbora  za  mentorja  in  uvrstitvi  v  javno  dostopno bazo
mentorjev.  CzK si  pridržuje  pravico,  da ne obrazloži,  zakaj  je  posamezna  vloga  bila  zavrnjena ali
odobrena.

Oddana vloga zainteresiranim kandidatom ne zagotavlja, da bodo izbrani za mentorje, niti ne pomeni,

da ima MAO do kandidatov kakršnekoli pravne oziroma finančne obveznosti, zainteresirani kandidati

pa na podlagi oddane prijave zoper MAO nimajo nikakršnih zahtevkov, niti pravnih sredstev. MAO si

pridržuje pravico, da k oddaji vloge povabi strokovnjake po lastni presoji. Zainteresirani kandidati se z

 



oddajo  vloge  izrecno  strinjajo  z  vsemi  pogoji  tega  javnega  povabila  ter  dovoljujejo  obdelavo  in

uporabo osebnih podatkov navedenih v vlogi za namen izvajanja aktivnosti Centra za kreativnost, za

kar morajo podpisati soglasje (str. 6 tega povabila). Za resničnost in pravilnost navedenih podatkov v

vlogi  odgovarja  zainteresirani  kandidat  kazensko  in  materialno.  Ponudniki  pri  oddaji  ponudbe

sodelujejo na lastne stroške in ob lastnem tveganju. Center za kreativnost ne odgovarja za škodo, ki bi

kateremukoli ponudniku nastala zaradi sklenitve ali ne sklenitve nadaljnjega posla.

ODDAJA PRIJAVE

Spletna prijavnica >>

Izpolnjeno soglasje na koncu dokumenta (str. 6) >> Prosimo vas, da podpisano soglasje (.pdf ali .jpg) 
posredujete po mailu na razpisi@czk.si.

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

DODATNE INFORMACIJE
Neposredna kontaktna oseba je Zala Košnik oz. zala.kosnik@mao.si
Dodatne informacije v zvezi z vsebino povabila lahko ponudniki pridobijo osebno na sedežu

Centra za kreativnost, v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, Rusjanov trg 7 ali po elektronski pošti 
info@czk.si  .   Povabilo je odprto od dneva objave do preklica objave.

KONTAKT

Center za kreativnost, Muzej za arhitekturo in oblikovanje MAO, Rusjanov trg 7, 1000 Ljubljana
+ 386 1 548 42 70 | info@czk.si I www.czk.si

 

mailto:info@czk.si
https://czk.si/priloznosti/javno-povabilo-mentorjem/


SOGLASJE ZA STRINJANJE S POGOJI JAVNEGA POVABILA IN ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
S spodnjim podpisom soglašam, da sem v celoti seznanjen z vsemi pogoji javnega povabila in se z njimi

strinjam. S spodnjim podpisom soglašam, da upravljavec osebnih podatkov Muzej za arhitekturo in

oblikovanje, Rusjanov trg 7, 1000 Ljubljana, DŠ: SI 14219468, MŠ: 5052106000 (v nadaljevanju: Muzej

za arhitekturo in oblikovanje) na podlagi te privolitve obdeluje moje osebne podatke iz prijave na

»JAVNO  POVABILO  ZAINTERESIRANIM  KANDIDATOM  ZA  MENTORJE  V  SKLOPU  JAVNEGA  RAZPISA

MINISTRSTVA  ZA  KULTURO  ZA  »SPODBUJANJE  KREATIVNIH  KULTURNIH  INDUSTRIJ  -  CENTER  ZA

KREATIVNOST 2020-2021« (JR CZK 2020-2021) V LETU 2020 IN 2021«, in sicer: ime, priimek, datum

rojstva, telefonsko številko, elektronski naslov, prebivališče, izobrazba, strokovne izkušnje, reference

in področje delovanja za namen vzpostavitve baze ponudnikov, za izvajanje storitev mentorstva in

usposabljanja na področju KKS ter za namen povabila teh ponudnikov k sodelovanju v postopke, v

katerih bo Muzej za arhitekturo in oblikovanje izbral mentorje, s katerimi bo sodeloval. S spodnjim

podpisom izjavljam, da sem seznanjen, da bo Muzej za arhitekturo in oblikovanje zgoraj navedene

osebne podatke obdeloval za čas trajanja projekta, to je do leta 2022.

S spodnjim podpisom izjavljam, da sem seznanjen s pravico:

- da na podlagi razlogov, povezanih z mojim posebnim položajem, kadar koli ugovarjam obdelavi 
osebnih podatkov (pravica do ugovora obdelavi);

- da prejmem svoje osebne podatke,  ki  sem jih posedoval  upravljavcu Muzej  za arhitekturo in

oblikovanje, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke

posredujem drugemu upravljavcu, ne da bi me upravljavec Muzej za arhitekturo in oblikovanje,

ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral (pravica do prenosljivosti);

- da od upravljavca lahko zahtevam dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih

podatkov  ali  omejitev  obdelave  osebnih  podatkov.  S  spodnjim  podpisom  izjavljam,  da  sem

seznanjen s pravico, da lahko predmetno privolitev za obdelavo osebnih podatkov kadar koli

prekličem, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se bo na podlagi predmetne

privolitve izvajala do njenega preklica.

S spodnjim podpisom izjavljam, da sem seznanjen s pravico do pritožbe pri nadzornem organu, ki jo
lahko vložim, če menim, da obdelava mojih osebnih podatkov krši Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o
prostem pretoku  takih  podatkov  ter  o  razveljavitvi  Direktive  95/46/ES (Splošna uredba o  varstvu
podatkov).

Ime in priimek: _________________
Datum in kraj: __________________

 Podpis: ______________________

 


