
 
 

 

VABILO K SODELOVANJU PRI PROJEKTU sPOINT ZA PROMOCIJO SOCIALNIH 

PODJETIJ V DIGITALNIH MEDIJIH 

 

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) sodeluje kot partner v projektu sPOINT - 

Socialno POdjetniška INformacijska Točka.  

 

Z aktivnostmi informiranja in obveščanja javnosti o pomenu socialnega podjetništva ter promocijo socialnega 

podjetništva si prizadevamo za večjo ozaveščenost širše javnosti o pomenu in pomembnosti socialnih in 

družbeno odgovornih inovacij ter podjetij v kohezijski regiji Zahodna Slovenija. 

S tem namenom vas vabimo k sodelovanju pri aktivnosti za promocijo socialnega podjetništva in socialno 

podjetniške kulture. V okviru projekta sPOINT bomo z objavo v izbranem digitalnem mediju štirim 

podjetjem omogočili brezplačno promocijo njihove dejavnosti. V izbranem digitalnem mediju bomo do 

30.9.2022 izvedli štiri promocijske akcije, v okviru katerih bomo tedensko objavili članek, v katerem bomo 

vsakič promovirali eno izmed izbranih socialnih podjetij. 

Prijavijo se lahko socialna podjetja*, ki imajo sedež v Kohezijski regiji Zahodna Slovenija. 

Izbrana podjetja oziroma predstavniki le-teh ne smejo biti v sorodstvenem ali pravnem razmerju z 

zaposlenimi pri RRA LUR. 

Strokovna komisija bo potrdila štiri socialna podjetja glede na vrstni red prijav. Strokovno komisijo bodo 

sestavljali predstavniki RRA LUR. 

Predstavitev socialnega podjetja za spletno objavo bo oblikovana v sodelovanju med RRA LUR in izbranim 

socialnim podjetjem.  

Veseli bomo, če se nam kot socialni podjetnik/-ca pridružite in se predstavite v eni izmed spletnih objav. Če 

vas sodelovanje zanima, vas vabimo, da izpolnite prijavnico (priloga 1) ter jo skupaj z 1-2 fotografijama, 

primernima za objavo na spletu, posredujete na elektronski naslov tanja.pugelj@rralur.si, z navedbo 

zadeve: Prijava za promocijo socialnih podjetij v digitalnih medijih v okviru projekta sPOINT. 

Vaše prijave sprejemamo do petka, 12. avgusta 2022. Da je prijava pravočasna, jo mora naročnik prejeti na 
prej navedeni elektronski naslov do 23.59 ure. 

 

Terminski okvir 

1. Izbor socialnih podjetij za promocijo 

Do 16. avgusta 2022 

2. Uskladitev člankov 

Po potekala glede na vrstni red objav, od 16. do 26. avgusta 2022 

https://rralur.si/projekti/spoint-socialno-podjetniska-informacijska-tocka/
https://rralur.si/projekti/spoint-socialno-podjetniska-informacijska-tocka/
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MGRT/Dokumenti/DRR/Tema-spodbujanje-regionalnega-razvoja/NUTS_SKTE-2020-Sifrant-kohezijskih-regij-in-obcin.xlsx


 
 

3. Objava v digitalnem mediju, ena na socialno podjetje  

Predvideni datumi, glede na uskladitev s spletnim medijem: 

• 29. avgust 2022 

• 5. september 2022 

• 12. september 2022 

• 19. september 2022 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 

*obstoječa ter potencialno nova socialna podjetja, ki so registrirana ali v procesu registracije, skladno z 
Zakonom o socialnem podjetništvu – ZsocP (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18). 


