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Datum: 19. 7. 2021 
 
Naročnik: Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja 
 
Poziv se nanaša na predložitev ponudbe za strokovno pripravo publikacij za izobraževanje – učbenik za učitelje, 
delovni zvezek za otroke. 
 

1. UVOD 
 

Poziv se izvaja skladno z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) po postopku za oddajo javnih naročil za blago 
in storitve do vrednosti 20.000,00 EUR brez DDV v okviru projekta Mreža in virtualizacija butičnih muzejev podeželja 
(#BUTMUZ), ki je sofinanciran v okviru programa Strategije lokalnega razvoja »LAS Istre« s sredstvi Evropskega 
sklada za regionalni razvoj (ESRR). Aktivna izvedba projekta se je začela 01.01.2020. Namen operacije je povezati 
butične muzeje v slovenskem primorju in podeželju, ki se ukvarjajo z naravno in kulturno dediščino primorja in 
primorskega podeželja in digitalizirati in ohraniti artefakte, ki so pomembni za obstoj naravne in kulturne dediščine 
podeželja. Hkrati bo razvil interpretativne vsebine, ki bodo povečale privlačnost območja in povezanost produktov 
pomembnih za turistično ponudbo tudi na podeželju ter vzpostavil mrežo virtualnih butičnih muzejev primorskega 
podeželja, ki bodo služila tako informiranju in promociji podeželja, kot tudi izobraževalni pripomoček za razvoj 
lokalne identitete in povezanosti med urbanim okoljem in podeželjem slovenskega primorja. 
 
Prednostna os programa: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov 
Programski specifični cilj: Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma 
Začetek in trajanje projekta: januar 2020 – december 2020 
Število partnerjev: 5 
 
Projekt bo naslavljal razvoj in virtualizacijo butičnih muzejev slovenskega primorja in podeželja, ki ohranjajo kulturno 
in naravno dediščino primorja tako, da bo poskrbel za njihov razvoj in boljšo povezanost. Butični muzeji predstavljajo 
ključno povezavo med ohranjanjem kulturne in naravne dediščine in razvojem trajnostnega turizma, saj večina hrani 
zbirke in eksponate, ki za sedaj še niso poznani na trgu ampak njihov obstoj priča o sobivanju narave in človeka v 
obmorskem okolju. Z povezavo in digitalizacijo muzejev bi nastali virtualni muzeji, ki bi lažje širili znanje o tem okolju 
in bi pomagali povezati primorje in podeželje. Namen je, da z vzpostavitvijo virtualnih muzejev obogatimo učni načrt 
v šolah, saj bo približal znanje o dediščini na mlajše z interpretativno vsebino. Hkrati bo projekt sestavil turistični 
itinerarij butičnih muzejev, ki bodo med seboj povezani in bodo tvorili večji doprinos turistični destinaciji, ne samo 
v urbanih območjih, temveč jih bo popeljal tudi v zaledje. S tem bo pokazal pomembnost povezanosti muzejev z 
interpretacijskimi vsebinami, ki bi lahko v večjem konceptu pripomogel k trajnostnemu upravljanju itinerarijev 
pomorske in ribiške kulture in bi služil kot izobraževalni center.    
 
Projekt bo omogočal izdelavo novih produktov, ki se bodo skupaj povezali v mreže, katere bodo dodale večjo 
vrednost in konkurenčnost razvoja naravne in kulturne dediščine podeželja, saj bo to orodje, ki bo povezovalo 
urbano okolje s podeželjem. To bo orodje, ki bo potegnilo več ljudi na podeželje in bo hkrati predstavilo tipičnost, 
zgodovino in produkte podeželja na sodoben in privlačen način in bo obiskovalce spodbudilo k kupovanjem tipičnih 
izdelkov, ki jih nudi podeželje. Kljub temu pa bo ohranjal kvaliteto narave podeželja ter omogočal boljši razvoj 
turizma na podeželju z vključevanjem naravne in kulturne dediščine, saj bo promocija podeželja potekala virtualno, 
kar bo zmanjšalo porabo plastike in papirja za promocijo lokalnih ponudb in storitev muzejev ter zmanjšanje tiskanih 
produktov, ki bi povezovali butične muzeje in z spletno pomočjo omogočal lažjo pridobitev informacij o lokaciji in 
vsebini muzejev. Taka vrsta promocije ne samo omogoči hitrejši in bolj naraven razvoj podeželja, temveč se tudi 
prilagaja blažitvi podnebnih sprememb.  
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2. NAROČNIK 
 

Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja 
Čentur 1F 
6273 Marezige 
 

3. PREDMET POZIVA ZA PREDLOŽITEV PONUDBE 
 

Predmet poziva je celovita storitev strokovne priprave publikacij za namene izobraževanja o kulturni in naravni 
dediščini Slovenske Istre – učbenik za učitelje in delovni zvezek za otroke, ki bosta pripomogla k obogatitvi učnega 
načrta s povezavo med poznavanje, kulturne in naravne dediščine Slovenske Istre in učenjem z uporabo virtualnega 
muzeja, ki nastaja v okviru projekta #BUTMUZ. 
 
K sodelovanju so vabljena podjetja, s.p., zavodi, ipd. s kompetencami s področja strokovne priprave publikacij 
oziroma učbenikov in delovnih zvezkov. Prednost imajo ponudniki s tovrstnimi izkušnjami na področju družboslovja 
oziroma kulturne in naravne dediščine. 
  
V primeru, da ponudniki ne izpolnjujejo pogoja iz prejšnjega odstavka, se šteje, da njihova ponudba ni popolna in se 
jo iz nadaljnjega postopka izloči kot neustrezno. 
 
Izvajalci ne morejo biti predstavniki naročnika ali projektnega partnerja. 
 
Storitev obsega naslednje naloge: 
 

• Strokovna priprava učbenika o kulturni in naravni dediščini Slovenske Istre - za učitelje (naloga vključuje 
celovito pripravo vsebin - besedilo in slikovni material: slike, ilustracije, grafike, ipd.); 

• Strokovna priprava delovnega zvezka o kulturni in naravni dediščini Slovenske Istre – za otroke (naloga 
vključuje celovito pripravo vsebin - besedilo in slikovni material: slike, ilustracije, grafike, ipd.); 
 

Pri izvedbi teh nalog mora ponudnik/izvajalec upoštevati v projektnem predlogu opredeljeno zasnovo in namen 
projekta. Sodeluje s partnerji, vključenimi v projekt s ciljem zagotavljanja vsebinske komplementarnosti izvedenega 
dela. Prav tako sodeluje s partnerji projekta pri promociji in predstavitvi končnih izdelkov v šolah, na novinarskih 
konferencah in drugih dogodkih namenjenih promociji projekta in obveščanju javnosti. 
 
Po izvedbi nalog iz 3. točke mora ponudnik/izvajalec izdelati POROČILO O DELU ter priložiti DOKAZILO o opravljenem 
delu, vse skladno z zgoraj navedenimi zahtevami. 
 
 

4. NAČIN IZVAJANJA STORITVE 
 

Izbrani ponudnik bo izvedbo storitve usklajeval z osebo, ki bo s strani PP IRRIS določena kot kontaktna oseba. Ta mu 
bo nudila vse potrebne podatke, dokumentacijo itd.  
Izvajalec v sodelovanju s partnerskimi organizacijami priskrbi, če so potrebna, ustrezna dovoljenja za uporabo 
slikovnega materiala ipd.  
Ponudnik lahko dodatne informacije o vsebini storitve, ki je predmet tega zbiranja ponudb, pridobi preko e-pošte: 
irris@irris.eu. 
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5. ROK DOBAVE/IZVEDBE PREDMETA TEGA POZIVA ZA PREDLOŽITEV PONUDBE: 
 

Storitev mora biti v celoti izvedena do 20.10.2021. V primeru izrednih okoliščin se lahko na predlog naročnika rok 
izvedbe nalog oz. posamezne naloge iz te ponudbe podaljša, kar se dogovori s posebnim dogovorom med 
naročnikom in ponudnikom oz. izvajalcem. 
 
Rok za oddajo ponudbe je 26. 07. 2021. Ponudbo pošljite po e-mailu na naslov: irris@irris.eu ali po pošti na naslov: 
Čentur 1F, 6273 Marezige. 
 
Ponudba naj obsega: 
 
- podatke o ponudniku, 
- ceno za aktivnosti iz 3. točke (cena naj bo navedena v EUR, brez in z davkom na dodano vrednost – DDV). 
 
Ponudba naj bo oddana na priloženih obrazcih, podpisana in v primeru oddaje preko e-pošte tudi skenirana.  
 
Ponudnik s podpisom potrjuje, da je seznanjen, da bo izbrana ponudba, ki bo skladna z zahtevami naročnika in bo 
vsebovala najnižjo ceno. 
 
Izvajalec po opravljeni storitvi izstavi e-račun na katerem mora biti obvezno navedeno "Projekt Mreža in 
virtualizacija butičnih muzejev podeželja (BUTMUZ), sofinancirajo EKSRP, ESRR, ESRP – program LAS Istre«.  
 
Rok plačila je 8 dni po prejemu računa. 
 

6. MERILO ZA IZBOR NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA 
 

Izbrana bo ponudba, ki bo skladna z vsemi zahtevami naročnika in katere ponudnik bo ponudil najnižjo ceno.  
 
Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi prejetih ponudb izbere več izvajalcev, nobenega, ali prilagodi obseg dela, 
če predvideni stroški  presegajo razpoložljiva finančna sredstva. 
 
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni po e-pošti (e-naslov je potrebno navesti v ponudbi) najkasneje v 
5-ih delovnih dneh po roku za oddajo ponudb. 
 
Za dodatne informacije vam ostajamo na razpolago. 
 
S prijaznimi pozdravi, 
Darko Darovec, direktor 
Inštituta IRRIS 
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OBRAZEC 1 
 

PODATKI O IZVAJALCU 
 

Podjetje oz. naziv ponudnika: 

 

 

 

Odgovorna oseba:  
 

Naslov: 

 

 

Matična številka:  

ID za DDV:  

Št. transakcijskega računa:  

Telefon:  

Fax:  

Elektronski naslov:  

Pooblaščena oseba za tolmačenje 

ponudbe: 

 

 
 
Žig ponudnika:       Podpis: 
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OBRAZEC 2 
 

OBRAZEC PONUDBE 

 
Na osnovi povabila za celovito storitev strokovne priprave publikacij za namene izobraževanja o 

kulturni in naravni dediščini Slovenske Istre – učbenik za učitelje in delovni zvezek za otroke v sklopu 

projekta Mreža in virtualizacija butičnih muzejev podeželja (#BUTMUZ), ki je sofinanciran v okviru 

programa Strategije lokalnega razvoja »LAS Istre« s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj 

(ESRR), v okviru poziva za predložitev ponudbe se izvaja skladno z določili Zakona o javnem naročanju 

(ZJN-3) po postopku za evidenčnih javnih naročil za blago in storitve, dajemo ponudbo, kot sledi: 

 

Vrednost ponudbe za: 

 

v EUR brez DDV  V EUR z DDV  

Ponudbena cena po navedenih 

zahtevah: 

/ 

 

 

/ 

Strokovna priprava učbenika o 

kulturni in naravni dediščini 

Slovenske Istre - za učitelje 

  

Strokovna priprava delovnega 

zvezka o kulturni in naravni 

dediščini Slovenske Istre – za 

otroke 

  

 
 

Kraj in datum:                                   Ponudnik: 

 

 

 

Žig:        Podpis: 

 


