
 

 

 

Javno povabilo za vpis svetovalcev in mentorjev v Mrežo 
podjetniških svetovalcev Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. 

 

 

1. PREDMET JAVNEGA POVABILA 
 

Predmet javnega povabila je vpis svetovalcev in mentorjev v Mrežo podjetniških svetovalcev 
in mentorjev RC NM (v nadaljevanju: Mreža RC NM) za potrebe izvajanja programov 
spodbujanja podjetništva, razvoja poslovnih idej, ustanavljanja novih podjetij, svetovanje 
podjetjem, rast in razvoj podjetij, podjetniških krožkov ipd. (v nadaljevanju: Podjetniški 
programi RC NM). 
 
 

1.1.  Namen vpisa v Mrežo RC NM 
 

 
Razvojni center Novo mesto d.o.o. (v nadaljevanju RC NM) izvaja vpise podjetniških 
svetovalcev in mentorjev v Mrežo RC NM z namenom oblikovanja mreže ponudnikov 
svetovalnih in mentorskih storitev na trgu, s čimer lahko ponudi kakovostnejše izvajanja 
svojih podjetniških programov ter svojim udeležencem programov zagotovi hitro in 
kakovostno napotitev do strokovnih podjetniških znanj.  
 
RC NM deluje na področju mladih, potencialnih podjetnikov, podjetnikov začetnikov ter že 
delujočih MSP-jev in lahko ob pomoči zunanjih izvajalcev oz. mreže svetovalcev zagotovi 
kvalitetnejše storitve v vseh segmentih podjetniškega podpornega okolja.  
 
Mreža RC NM bo namenjena udeležencem programov, ki jih izvaja RC NM oz. potencialnim 
uporabnikom svetovalnih in mentorskih storitev, katerim se preko mreže lažje najde 
ustreznega izvajalca.  
 
Vpis svetovalcu oz. mentorju, ne zagotavlja direktnega dela v okviru podjetniških programov 
RC NM in tudi ne direktnega financiranja. 

 
 

1.2. Obdobje vpisa in podatki o svetovalcu  
 

Svetovalca oz. mentorja se vpiše v Mrežo RC NM do preklica.  
 

V Mreži RC NM so zbrani naslednji podatki, vezani na posameznega podjetniškega 
svetovalca oz. mentorja: 
 
- ime in priimek svetovalca ter svetovalno podjetje (v kolikor ga svetovalec ima), 
- telefonska številka, 
- e-mail, 
- spletna stran, 
- področje svetovanja, 
- reference svetovalca, 
- slika svetovalca/mentorja (v JPEG formatu). 
 
Svetovalec je dolžan skrbeti za pravilnost svojih kontaktnih podatkov.  
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Svetovalec z oddajo vloge na to javno povabilo soglaša, da se v Mreži RC NM objavijo 
podatki:  

o ime in priimek svetovalca ter svetovalno podjetje (v kolikor ga svetovalec 
ima), 

o področje svetovanja, 
o slika svetovalca. 

 
Razvojni center Novo mesto ostale osebne podatke svetovalcev ne objavlja in jih varuje v 
skladu z veljavno zakonodajo. 

 
 
 

2. POGOJI ZA VPIS IN PODALJŠANJE VPISA V KATALOG 
 
RC NM bo vpisal v Mrežo RC NM vse svetovalce, ki bodo oddali popolne prijave in iz katerih 
bo razvidno, da izpolnjujejo naslednje pogoje za vpis oz. podaljšanje vpisa: 
 

1. vsaj 2 leti izkušenj na strokovnem/-ih področju/-jih, na katerem/-ih bo izvajal 
svetovalne oz. mentorske storitve,  

 
 

2. oblika pogodbenega sodelovanja. Svetovalec lahko delo opravlja le preko 
uveljavljenih pravno-formalnih pogodbenih razmerij in lahko za svoje delo izstavi 
račun oz. prejme plačilo.   

 
Svetovalec ali mentor lahko svoje storitve opravlja preko svojega podjetja, ali podjetja v 
katerem je zaposlen ali pa ima s svetovalnim podjetjem sklenjeno drugo pogodbeno 
razmerje. Prav tako lahko deluje preko avtorske pogodbe, podjemne pogodbe ali kakšne 
druge oblike v skladu z veljavno delovno-pravno zakonodajo. 
 
 

3. sprejemanje pogojev tega javnega povabila. Svetovalec z oddajo prijave za vpis v 
Mrežo RC NM sprejme pogoje tega javnega povabila  

 
 
RC NM bo o vseh spremembah svetovalce obveščal po elektronski pošti. 
 
 

3. PRIJAVA  
 
Prijava se odda preko spletnega obrazca na spletni strani http://www.rc-nm.si/mreza-

svetovalcev/ 
 
S spletno prijavo v Mrežo podjetniških svetovalcev in mentorjev RC NM kandidati 

soglašajo: 
• da se strinjajo in sprejemajo vse pogoje, navedene in zahtevane v Javnem povabilu za vpis 

v Mrežo podjetniških svetovalcev RC NM,  
• da se jih kot svetovalca/mentorja vpiše v Mrežo RC NM, 
• da RC NM v Mreži RC NM, ki je javno dostopna, objavi osebne podatke svetovalca: ime in 

priimek, področje svetovanja in sliko, 
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• da imajo prijavljeni označenih strokovnih področjih zahtevano število let delovnih izkušenj, 
kar je eden izmed pogojev za prijavo na to javno povabilo, 

• da obstajajo dokazi o pridobljenih delovnih izkušnjah na teh področjih, kar lahko RC NM 
kadarkoli preveri, 

• da lahko opravljajo svetovalno ali mentorsko dejavnost na zakonsko veljaven način in lahko 
za svojo storitev izdam račun oz. prejmem plačilo, 

• da so vse navedbe, ki so podane v vlogi, ustrezajo dejanskemu stanju, 
• da se  bodo v primeru vključitve v Mrežo RC NM seznanili in delovali v skladu z navodili za 

izvajanje s strani RC NM,  
• da za navedene podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemajo popolno 

odgovornost, 
• da bodo RC NM pravočasno obvestili o morebitnih spremembah podatkov, oddanih na 

prijavnih obrazcih tega javnega povabila. 
 
 
Javno povabilo je odprto od 27.9.2016 in velja do preklica. Nove prijave bodo 
obravnavane vsak mesec ob koncu meseca.    
 
 
 

4. DODATNE INFORMACIJE 
 

Morebitna vprašanja v zvezi s prijavo na to javno povabilo so vam na voljo pisno po 
elektronski pošti na naslov simon.jeraj@rc-nm.si ali po telefonu na 07 33 72 991.  

 
 
 
 
 
 

Novo mesto, 27.09.2016 
 
 
                 Franci Bratkovič 
      direktor Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. 
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