
 
Projekt KAŠTELIR - Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj – od Krasa do Kvarnerja (preko Brkinov, Čičarije 

in Istre) sofinancira ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška. 
Projekt KAŠTELIR - Prapovijesne gradine i etnobotanika za održivi turizam i ruralni razvoj – od Krasa (preko Brkina, Ćićarije i Istre) do 

Kvarnera, sufinansira se iz EFRR - Program suradnje Interreg Slovenija – Hrvatska 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja IRRIS 
PARTNER PROJEKTA KAŠTELIR 

 
 

KAŠTELIR 
»Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in 

razvoj podeželja – od Krasa do Kvarnerja  
(preko Brkinov, Čičarije in Istre)« 

 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA PLANIRANJE, ORGANIZACIJO, USKLAJEVANJE, 
IZVAJANJE, POROČANJE TER DRUGO  SVETOVANJE PRI USPOSABLJANJIH ZA 
TRAJNOSTNO PRIHODNOST IN ZA TURISTIČNE VODNIKE V OKVIRU PROJEKTA 
»KAŠTELIR«. Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v okviru 
Programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška. 
 
1. Uvod 
Projekt »Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja 
– od Krasa (preko Brkinov, Čičarije in Istre) do Kvarnerja«, z akronimom KAŠTELIR, je del 
Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. Aktivna izvedba projekta se je začela 
1. 10. 2018. Rdečo nit projekta predstavljajo ostanki gradišč (kaštelirjev), te danes prezrte 
kulturne dediščine, ki izhaja iz prazgodovinskega obdobja (iz bronaste in železne dobe – t.j. 
2. in 1. tisočletja pr. n. št.). Njihova presenetljiva gostota na širšem območju Primorske, Istre 
ter Kvarnerja priča o skupnih naravnih danostih in skupni zgodovini ter enovitosti tega 
območja v prazgodovini. Z zaraščanjem gradišč, izseljevanjem lokalnega prebivalstva ter 
izgubo tradicije in povezav s starodavno preteklostjo, pa se izgublja tudi znanje o takrat 
rastočih rastlinah tega območja in njihovi uporabi. Zato je glavni namen projekta aktivno 
ohranjanje dediščine gradišč, in sicer z njihovim ovrednotenjem, zaščito, oživitvijo ter 
promocijo. S projektom želimo obuditi tudi starodavno povezanost ljudi z rastlinami in jo 
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tako predstaviti za sodobni čas, da bo služila trajnostnem čezmejnem turizmu, razvoju 
podeželja in sonaravnemu ravnanju z okoljem. 
 
Drugi podatki o projektu: 
Prednostna os programa: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov 
Programski specifični cilj: Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma 
Število partnerjev: 9 (5 slovenskih in 4 hrvaški) 
 
2. Vabilo k sodelovanju 
K sodelovanju so vabljena svetovalna podjetja z izkušnjami pri planiranju, organizaciji, 
usklajevanju, izvajanju, poročanju ter drugem svetovanju za izvedbo izobraževanj in 
usposabljanj (s.p., d.o.o., zavodi ipd.). Izvajalci ne smejo biti predstavniki naročnika. 
 
3. Obseg storitev 
Nabor storitev bo vključeval: 

I. pripravo kataloga usposabljanj za trajnostno prihodnost za 4 osrednje izhodiščne 
lokacije oz. organizatorje usposabljanj/delavnic – 2 slovenska in 2 hrvaška 
organizatorja za 28 usposabljanj/delavnic, 

II. pripravo kataloga usposabljanj za 2 tridnevni usposabljanji za turistične vodnike za 
2 osrednji izhodiščni lokaciji – Komen in Lanišće, 

III. pripravo gradiv na temo usposabljanj za trajnostno prihodnost za sestanke 
partnerjev - poročanje, vključno z lekturo za usposabljanja pod I. točko, 

IV. pripravo gradiv na temo usposabljanj za turistične vodnike za sestanke partnerjev - 
poročanje, vključno z lekturo za usposabljanja pod II. točko, 

V. usklajevanje z organizatorji usposabljanj/delavnic (projektni in pridruženi partnerji) 
– teme/naslovi, termini, konkretne vsebine, lokacije, trajanje, ciljne skupine, prostori 
in oprema, potrebne surovine itd.,   

VI. usklajevanje z izvajalci usposabljanj/delavnic (projektni in pridruženi partnerji ter 
zunanji izvajalci) – teme/naslovi, termini, konkretne vsebine, lokacije, trajanje, ciljne 
skupine, prostori in oprema, potrebne surovine itd.,   

VII. pripravo usposabljanj/delavnic – teme/naslovi, termini, konkretne vsebine, izvajalci, 
lokacije, trajanje, ciljne skupine, prostori in oprema, potrebne surovine itd.,  za 2. 
DAN KAŠTELIRJEV (pri vodilnem partnerju), in  sicer jeseni  2019 – iz kvote 28 
delavnic, 

VIII. svetovanje projektnim partnerjem pri pripravi poročil o napredku posameznega 
partnerja, poročil vodilnega partnerja ter zaključnega poročila v zvezi z dosežkoma 
'Usposabljanja/delavnice za trajnostno prihodnost' ter 'Izobraževanje za turistične 
vodiče', in sicer skladno z navodili in priročniki programa,  

IX. pripravo seznama aktivnosti za organizacijo dogodkov, ki bodo organizirani (kot 
dosežki) v okviru projekta (usposabljanja, festivali, posveti,…). 

X. kritje materialnih stroškov za prostore in opremo za izvedbo delavnic, za prevode in 
lektoriranje gradiv. 

 
Ponudnik bo od sodelujočih partnerjev projekta ter pridruženih partnerjev v elektronski 
obliki prejel dokumentacijo, potrebno za izvedbo storitev. 
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4. Način izvajanja storitve  
Koordinacija in svetovanje bosta potekala po elektronski pošti oz. telefonu ter po potrebi 
na sedežu Inštituta IRRIS ali pri drugih organizatorjih (drugi partnerji in pridruženi partnerji 
projekta). Ponudnik svetovanja bo usklajeval vsebine ponudbe z osebo, ki bo s strani 
posameznega partnerja ali pridruženega partnerja določena kot kontaktna oseba.   
 
5. Vsebina ponudbe 
Ponudba naj obsega: 
 podatke o ponudniku, 
 ceno storitev iz 3. točke, 
 cena naj bo navedena v EUR, brez davka na dodano vrednost (DDV) in z davkom na 

dodano vrednost (DDV). 
 
Ponudba naj bo oddana na priloženem obrazcu, podpisana in skenirana. 
 
6. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika  
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika bo najnižja cena ponudbe. 
 
7. Rok za oddajo ponudbe  
Rok za oddajo ponudbe je 05. 06. 2019. Ponudbo pošljite na e-naslov: info@irris.eu. 
 
8. Čas trajanja storitev  
Planiranje, organizacija, usklajevanje, izvajanje, poročanje ter drugo svetovanje v okviru 
tega povpraševanja morajo biti izvedeni v skladu s prijavo oz. terminskim načrtom projekta 
oz. najkasneje do zaključka projekta, pri čemer morajo biti I. in III. točka poglavja Obseg 
storitev (3. točka) izvedeni najkasneje do konca avgusta 2019, II. in IV. točka poglavja Obseg 
storitev (3. točka), pa do konca januarja 2020.  
 
9. Ponudbena cena, izstavljanje računov in rok plačila 
Izvajalec izda račun po opravljeni storitvi, pri čemer na račun obvezno navede akronim 
projekta: Kaštelir. Izvajalec izda račune najkasneje v 30 dneh pred iztekom vsakega 
poročevalskega obdobja, in sicer tako, da vsakokratni račun ne presega četrtine skupne 
cene vseh storitve iz 3.točke.  
 
Rok plačila je 15 dni po izstavitvi računa oz. izjemoma, zaradi vključitve v poročilo, tudi prej 
– po dogovoru.  
 
V ponudbeno ceno naj bodo vključeni tudi stroški prihodov na usklajevalne sestanke pri 
partnerjih in pridruženih partnerjih ter prihodi na lokacije usposabljanj – tako v Sloveniji, 
kot na Hrvaškem.  
 
Ponudnik s podpisom potrjuje, da je seznanjen, da bo izbrana ponudba z najugodnejšo 
ceno.  
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10. Obvestilo o izbiri 
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni po e-pošti (e-naslov obvezno navedejo v ponudbi) 
najkasneje v 5-ih delovnih dneh po roku za oddajo ponudb.  
 
 
Datum: 25. 05.  2019        Institut IRRIS 
                                                                 Direktor 

                                                                                    Darko Darovec   
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 PONUDBA  
ZA PLANIRANJE, ORGANIZACIJO, USKLAJEVANJE, IZVAJANJE, POROČANJE TER DRUGO  

SVETOVANJE PRI USPOSABLJANJIH ZA TRAJNOSTNO PRIHODNOST V OKVIRU 
PROJEKTA »KAŠTELIR«. 

 
1. Podatki o ponudniku 

NAZIV PONUDNIKA:  
NASLOV PONUDNIKA:  
KONTAKTNA OSEBA:  
ELEKTRONSKI NASLOV:  
MOBILNI TELEFON:  
DAVČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:  
MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:  

 
2. Vrednost ponudbe 
V skladu s povabilom k oddaji ponudbe ponujamo izvedbo navedenih storitev po naslednji 
ceni: 
 

SKUPNA CENA VSEH STORITEV – PO NABORU STORITEV IZ 3. TOČKE POVABILA: 
BREZ DDV:  € 
CENA Z DDV ………/……………. 
ZAVEZANEC ZA DDV: DA / NE  

 
Izjava ponudnika: 

 
1. Strinjamo se s pogoji iz tega povabila k oddaji ponudbe. 
2. Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih bo prejel, ter 

da v primeru odstopa naročnika od izvedbe naročila ponudniku ne bodo povrnjeni 
nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb. 

3. Ponudbo smo pripravili in storitve bomo izvajali v skladu s predpisi o varstvu pri delu, 
zaposlovanju in delovnih pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Svoje pogodbene 
obveznosti bomo izpolnili po navodilih naročnika in predpisi o varstvu pri delu, 
zaposlovanju in delovnih pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji. 

4. V celoti sprejemamo pogoje, navedene v povabilu k oddaji ponudb, pod katerimi 
dajemo svojo ponudbo.  

5. Ponujene cene vključujejo vse davke, prispevke in druge dajatve ter vse stroške, 
povezane z izvedbo storitev. 

6. Zagotavljamo, da imamo na voljo ustrezna tehnična sredstva za izvedbo predmeta 
naročila in da bomo zagotovili izvedbo v ponujenem roku.  

7. Po zaključku storitve se zavezujemo pripraviti poročilo o opravljeni storitvi.  
 

 
Kraj in datum:                                 Ponudnik: 
-----------------------                                              Žig in podpis: 


