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Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo okroglih miz  

 
Spoštovani, 
 
vabimo vas k oddaji ponudbe za  izvedbo 4 okroglih miz s poročanjem, ki bodo izvedene v 
okviru projekta »Odprta vrata kmetij«. S projektom »Odprta vrata kmetij« smo oblikovali 
programe mentorstva in celovitega izkustvenega učenja na kmetijah ter občane spodbujamo 
k zdravemu načinu prehranjevanja z lokalno pridelano hrano.  
Projekt se izvaja v partnerstvu 4 lokalnih akcijskih skupin: LAS loškega pogorja, LAS Srce 
Slovenije, LAS s CILjem in LAS Gorenjska košarica.  

Projektne aktivnosti so razdeljene na 2 fazi. Izvedba okroglih miz je predmet 2. faze operacije. 
Za boljše razumevanje obsega naročila prilagamo opis odobrenega projekta (priloga: 
Podrobnejši opis operacije)  

Vabimo vas k oddaji ponudbe za izvedbo naslednje skupne projektne aktivnosti vseh 
partnerskih LAS: 

SKUPNE PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI PARTNERSKIH LAS 

4.2. Izvedba okrogle mize z namenom poročanja in osveščanja o temi obravnavani v 
projektu 

- izvedba 1 okrogle mize na območju posameznega LAS (skupaj 4 okrogle mize) 

 

Podrobnejši opis in zahteve naročnikov: 

Izvedba zajema: 

- izvedba in priprava okroglih miz, 4x, pridobitev govornikov, brifingi, vodenje 
- poročanje o okroglih mizah 
- pisanje člankov, urejanje objav 
- komuniciranje z novinarji 
- celostno svetovanje 
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Predvidene aktivnosti za izvedbo in organizacijo okroglih miz z vodenjem ter izvedba 
piara (pisanje člankov, dogovarjanje za objave, poročanje, komuniciranje z mediji) 

 strateško svetovanje in odnosi z javnostmi (piar)  
 priprava vsebine za okrogle mize (pisanje napovedi, priprava gradiva za novinarje, 

zanimivo sporočilo za medije) 
 pomoč pri izvedbi priprave okroglih miz, priprava vsebine, komuniciranje z govorniki, 

priprava vabil za njih, ureditev določenih zanimivih govornikov, vsebin, priprava 
predlogov vsebin za okrogle mize, pomoč pri določevanju prostora, postavitve 

 izvedba okroglih miz,  
 vodenje okroglih miz 
 preklic novinarjev za udeležbo  
 dogovarjanje z mediji za objave o okroglih mizah in dogajanju ob tem 
 pisanje besedil za novinarje iz okrogle mize 
 redno komuniciranje z novinarji in uredniki  
 ureditev adreme  za vsa 4 področja LAS 
 urejanje pojavljanja v medijih (člankih, intervjujih) in aktivni razgovori z novinarji 
 pisanje člankov  
 priprava vsebine za komuniciranje z javnostmi  

(lektoriranje poslanih besedil za medije 
 pomoč pri protokolu ob izvajanju okrogle mize 
 osnovno spremljanje glede objav v medijih 
 celostno svetovanje  
 skrb za pozitivno podobo v javnosti, pri poslovnih partnerjih in v medijih 
 krizno komuniciranje (reakcije ob krizi, nepredvidenih situacijah) 

 

Za zagotavljanje učinkovitega sodelovanja naročnik zagotavlja izvajalcu informacije 
pravočasno in ažurno. Na strani naročnika bo neposredni kontakt s strani naročnika navedena 
oseba oz. predstavnik posameznega LAS. Na drugi strani pa bo za izvajanje skrbel predstavnik 
izbranega izvajalca. 

Naročnik bo redno in celovito obveščal izvajalca o vseh svojih aktivnostih, ki so pomembne 
za sodelovanje v okviru promocije vodstva in skozi to podjetja. Izvajalec bo vse informacije, 
ki mu bodo posredovane, uporabljal izključno za potrebe izvajanja aktivnosti projekta. 
Izvajalec se zavezuje, da bo varoval vse informacije kot poslovno skrivnost.    
 
Izvajalec bo v rednem kontaktu z naročnikom in ga bo obveščal o vseh načrtovanih in 
izvedenih aktivnosti (preko telefona ali e-pošte). Prav tako se izvajajo sestanki med 
izvajalcem in naročnikom. 



                                                

 

 

  
    

   

3 
Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa 
razvoja podeželja 2014 - 2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020, 

je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
 
 

 

 
Primeren prostor za izvedbo okrogle mize bo zagotovil naročnik. Na območju LAS loškega 
pogorja bo okrogla miza izvedena v Škofji Loki, na območju LAS Srce Slovenije bo okrogla 
miza izvedena v Kamniku, na območju LAS s CILjem bo okrogla miza izvedena v Cerknem, 
ter na območju LAS Gorenjska košarica bo okrogla miza predvidoma izvedena v Kranju ali 
Naklem. 
 
 
Finančna opredelitev 
Za zgoraj opisane aktivnosti izvajalec ovrednoti organizacijo ene okrogle mize ter skupaj 4 
okroglih miz, ki vključuje tudi pripravo vsebine, vsebinsko usklajevanje z govorniki,  vabila, 
vodenje okrogle mize ter celotna izvedba piara iz tega, poročanje, pisanje člankov, izvedba 
piar aktivnosti, celostno svetovanje, priprava in vključitev vsebine. 
 
Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba na podlagi katere bo po opravljenih aktivnostih 
(organizaciji in izvedbi vseh aktivnosti naročila na območju posameznega LAS) izvajalec 
izstavil račun posameznemu LAS. 
 
Naročniki: 
 
- Razvojna agencija Sora d.o.o., Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, ID za DDV: 

SI74303759 za LAS loškega pogorja, 
- Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o., Jerebova ulica 14, 1270 Litija, ID za DDV: 

SI35375701, za LAS Srce Slovenije, 
- ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, ID za DDV: 93276583 za LAS s CILjem, 
- BSC, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, ID za DDV: 32865597, za  

LAS Gorenjska košarica. 
 

Rok za izvedbo aktivnosti: 

Rok za izvedbo aktivnosti vseh 4 okroglih miz s poročanjem  je 28. 02. 2020. O datumu 
izvedbe posamezne okrogle mize se izvajalec dogovori s predstavnikom posameznega LAS. 
Okrogle mize bodo predvidoma izvedene v januarju in februarju 2020. 
 

Veljavnost ponudbe: 

Čas veljavnosti: najmanj 60 dni od datuma predložene ponudbe. 

Ponudba mora veljati do zgoraj navedenega datuma. Ponudnik se zaveže, da brez 
utemeljenega razloga ne bo odstopil od ponudbe. Naročnik lahko, v primeru neupravičenega 
odstopa ponudnika od ponudbe, zahteva povračilo vse nastale škode zaradi odstopa. 
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Rok za posredovanje ponudbe: 

Vabimo vas, da nam najkasneje do petka 20. 09. 2019 posredujete pisno ponudbo za izvedbo 
zgoraj navedenih aktivnosti v okviru projekta »Odprta vrata kmetij«.  
 
Ponudbo, ki se mora glasiti na naročnike, nam pošljite : 
Na elektronski naslov: las@razvoj.si  (podpisano, žigosano in skenirano) ali po pošti na naslov 
Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o., LAS Srce Slovenije, Jerebova ulica 14, 1270 Litija. 
 
Za vas dodatna vprašanja smo vam na razpolago na telefonski številki 01/ 896 27 13 (Mitja 
Bratun) ali na elektronskem naslovu las@razvoj.si  
 
Za pripravo ponudbe priporočamo, da uporabite obrazec ponudba, ki ga prilagamo povabilu. 
 
Litija, 10. 09. 2019 
 
Lepo pozdravljeni, 
 
Mitja Bratun l.r. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


