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Številka: 352/19 - pp  
Datum: 12. 7. 2019  
 
 
Povabilo k oddaji ponudbe1 
 
 
Spoštovani! 
 
V okviru projekta Urban Diversity (program sodelovanja V-A Interreg Slovenija – Avstrija) Vas 
vabimo k oddaji vaše ponudbe za:  

 

»URBAN DIVERSITY KREATIVNI VAVČER«  

 
1 NAROČNIK 

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) 
Tehnološki park 19 
1000 Ljubljana. 
 

2 OPIS PROJEKTA 

Projekt Urban Diversity obravnava tematike migrantstva, podjetništva, kreativnosti in čezmejnega 
sodelovanja med mestoma Ljubljana in Gradec. Namen projekta je pridobiti znanje za vzpostavitev 
konkretnih instrumentov in strategij, katerih cilj je razvijanje kreativnosti, spodbujanje delovanja 
podjetij in povezovanje domačih ustvarjalcev z ustvarjalci izven meja Slovenije. Ena od ciljnih 
skupin, ki jih projekt nagovarja, so tudi sodelovni prostori (ang. coworking spaces), ki predstavljajo 
ustvarjalno okolje skupnosti in omogočajo razvoj podjetniških idej.  
 

3 PREDMET POVABILA 

Predmet povabila je financiranje upravičenih stroškov, ki nastanejo v sodelovnih prostorih:  
 

1. Najem začasne delovne mize za izbranega ustvarjalca (v nadaljevanju ustvarjalca) za dobo 

šestih (6) mesecev,  

2. mentorske ure za ustvarjalca, ki uporablja začasno delovno mizo za dobo šestih (6) 
mesecev,  

3. izvedba programskega modula (dogodka, seminarja, delavnice, okrogle mize itd.), ki 
spodbuja različnost v sodelovnih prostorih preko povezovanja domačih ustvarjalcev z 
ustvarjalci izven meja Slovenije. 

                                                 
1 V povabilu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in 
veljajo enakovredno za oba spola. 
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4 NAMEN POVABILA 

Za povečanje zmogljivosti in opolnomočenje kulturnega in kreativnega sektorja (KKS) je razvoj 
ustrezne infrastrukture na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ključna, saj spodbuja razvoj 
ustvarjalnih skupnosti. Tu odločilno vlogo igrajo sodelovni prostori, ki predstavljajo odprte 
platforme za sodelovanje. Najpomembnejša vrednota takih prostorov je skupnost oz. mreža, ki 
omogoča razvoj novih vezi med različnimi ustvarjalci, podjetniki in posamezniki. Posledično 
sodelovni prostori predstavljajo idealno okolje za razvoj novih izdelkov, storitev in poslovnih 
modelov in so pomemben gradnik inovacijskega ekosistema.  
 
Namen »Urban Diversity kreativnega vavčerja« je spodbujanje različnosti v sodelovnih prostorih 
preko povezovanja domačih ustvarjalcev z ustvarjalci izven meja Slovenije. Kreativni vavčer je 
oblikovan tako, da spodbuja razvoj podjetniške ideje ustvarjalcev (tako domačih kot tujih) ter 
hkrati omogoča sodelovnim prostorom razvoj  in podporo njihovim dejavnostim (mesečna 
uporabnina prostora za uporabnike, mentorske ure in izvedba programskih modulov).  
 

5 KDO SE LAHKO PRIJAVI ZA KREATIVNI VAVČER 

5.1 Upravičenost ponudnika 
 
Merila za izpolnjevanje pogojev ponudnika: 
 
Na Povabilo k oddaji ponudb se lahko prijavijo sodelovni prostori, ki:  
 
- delujejo v pravno formalni obliki vsaj 6 mesecev; 
- v njem v času prijave deluje vsaj ena oseba;   
- omogočajo prostor za delo posameznikov ne glede na njihovo starost, profil ali kvalifikacijo; 
- omogočajo delovno mizo ustvarjalcem za daljše časovno obdobje; 
- omogočajo souporabo tehnične opreme (npr. brezžična spletna povezava, tiskalnik, …); 
- spodbujajo skupne dejavnosti uporabnikov prostora z namenom njihovega izobraževanja in 
mreženja (predavanja, konference, delavnice, …).  
 
Regija izvajanja »Urban Diversity kreativnega vavčerja« je Ljubljanska urbana regija (v nadaljevanju 
LUR). Aktivnosti se lahko izvajajo le v LUR, kjer mora sodelovni prostor imeti sedež ali poslovno 
enoto. 
 
5.2 Upravičenost ustvarjalca 

 
Merila za izpolnjevanje pogojev ustvarjalca: 
 

- Ponudnik lahko na razpis prijavi ustvarjalca, ki je državljan Republike Slovenije ali pa je 
državljan katerekoli druge države (EU ali druge države sveta) in ima pravico do bivanja v 
EU. Prednost pri izboru imajo nedržavljani Republike Slovenije (glej poglavje 11.2 
Merila za ocenjevanje vlog in postopek izbora, str. 7).  
 



       

3 

 

 
- Ustvarjalec deluje v povezavi s sektorjem kulturnih in kreativnih industrij in bo v 

Sloveniji razvijal svojo podjetniško idejo.  
- Ustvarjalec mora biti polnoleten. 

 

6 UPRAVIČENI STROŠKI  
 
Aktivnosti, ki so jo prijavitelji obvezani financirati s pomočjo vavčerja: 
 

1. Stroški najema začasne delovne mize za ustvarjalca za dobo šestih (6) mesecev.  

Prijavitelj sam izbere ustvarjalca, ki bo za dobo šestih (6) mesecev uporabljal začasno mizo 
v sodelovnem prostoru, glede na pogoje navedene v točki 5.2. ter glede na inovativnost 
njegove podjetniške ideje in njegovo motiviranost.  

 
Prijavitelj in ustvarjalec sodelujeta že pred predložitvijo same prijave in pripravita ustrezno 
dokumentacijo.  

 
2. Strošek mentorskih ur za ustvarjalca, ki uporablja začasno delovno mizo za dobo 

šestih (6) mesecev.  

Mentorske ure lahko izvedejo zaposleni oz. strokovno usposobljeni člani sodelovnega 
prostora ali zunanji izvajalci. Mentorske ure se lahko dotikajo različnih področij (zaščita 
intelektualne lastnine, finančna podpora, crowdfunding, pravna pomoč etc.) in se določijo 
glede na potrebe oz. podjetniško idejo ustvarjalca, ki uporablja začasno mizo.  
 
3. Strošek za izvedbo programskega modula (dogodka, seminarja, delavnice, okrogle 

mize itd.), ki spodbuja različnost v sodelovnih prostorih preko povezovanja domačih 
ustvarjalcev z ustvarjalci izven meja Slovenije. 

Prijavitelji pripravijo in izvedejo programski modul (dogodka, seminarja, delavnice, okrogle 
mize itd.), ki se osredotoča na spodbujanje različnosti v sodelovnih prostorih in 
povezovanje domačih ustvarjalcev z ustvarjalci izven meja Slovenije. 

 

7 VIŠINA SREDSTEV 

Razpoložljiva sredstva celotnega povabila znašajo 3.442,62 €  brez DDV oziroma 4.200,00 € z DDV.  
 
Financiranje projekta je 100%, strošek DDV je upravičen strošek. 
 
Predvidena je podelitev dveh (2) vavčerjev. Vrednost posameznega vavčerja znaša 1.721,31 € brez 
DDV oziroma 2.100,00 € z DDV.  
 
 
 



       

4 

 

 
Pri tem mora prijavitelj upoštevati naslednje mejne zneske sredstev: 
 

Za najem začasne delovne mize za ustvarjalca za dobo šestih (6) mesecev:  

do 491,80 EUR brez DDV oziroma do 600,00 EUR z DDV.  

 

Za mentorske ure za ustvarjalca, ki uporablja začasno delovno mizo za dobo šestih (6) 
mesecev:        

        do 819,67 EUR brez DDV oziroma do 1.000,00 EUR z DDV.     
 

Za izvedbo programskega modula (dogodka, seminarja, delavnice, okrogle mize itd.), ki 
spodbuja različnost v kreativnih vozliščih preko povezovanja domačih ustvarjalcev z 
ustvarjalci izven meja Slovenije:  

          do 819,67 EUR brez DDV oziroma do 1.000,00 EUR z DDV.     

Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog. 
 
Vavčerji so izdani na ime sodelovnega prostora (ponudnik), nimajo denarne vrednosti in niso 
prenosljivi. 
 
Naročnik bo kot nesprejemljivo zavrnil vsako ponudbo, v kateri bo ponudbena cena presegla 
zgornjo vrednost posameznega vavčerja, t.j. 1.721,31 € brez DDV oziroma 2.100,00 € z DDV.   
 
V primeru, da ponudnik v času oddane ponudbe ni davčni zavezanec, postane pa davčni zavezanec 
naknadno v postopku izvajanja naročila, v primeru, da je izbran, cena oziroma višina posameznega 
vavčerja ostane nespremenjena oziroma se šteje, da je DDV vštet v ceno, ki jo ponudnik navede v 
oddani ponudbi.   
Razpis je financiran iz pilotnih aktivnosti projekta Urban Diversity, programa sodelovanja Interreg 
V-A Slovenija – Avstrija. Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (ESRR).  
 

8 NAČIN IZVEDBE OPERACIJE 

Ponudnik imenuje kontaktno osebo za izvajanje aktivnosti tega razpisa. Kontaktna oseba se z 
naročnikom sestane vsaj enkrat (1) na vsako trimesečje, torej vsaj dvakrat (2) v času izvajanja 
vavčerja. Kontaktna oseba prijavitelja zagotovi ustrezno dokumentacijo, ki je zahtevana za 
posamezno trimesečje. 
 
Naročnik po potrebi kontaktira tudi ustvarjalca.  
 
Ponudnik se s prejemom vavčerja zaveže, da bo vse naloge opravljal v sodelovanju z naročnikom in 
ob njegovem soglasju.  
 
 
 



       

5 

 

 
9 ČASOVNI OKVIR PORABE SREDSTEV IN ODDANIH ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO 

Ovojnica s prijavo mora prispeti na navedeni naslov ne glede na vrsto prenosa te 
pošiljke do srede, 31. julija 2019 do 14. ure. V postopku izbire projektov bodo obravnavane 
prijave, ki vsebujejo vse z razpisom zahtevane obrazce, podatke in dokazila in prispejo na naslov v 
roku, določenem s tem razpisom. Nepravočasne in nepravilno označene prijave ne bodo 
obravnavane in bodo vrnjene ponudnikom. 
 

Datum poslanega/objavljenega povabila za 
oddajo ponudbe   

12. julij 2019 

Datum zaključka oddaje ponudb 31. julij 2019 

Ocenjevanje  avgust 2019 

Faza podpisa pogodb  avgust 2019 

Izvedba vavčerja 1/2 1. september 2019 - 30. november 2019 

Vmesno poročilo ponudnika, vmesno poročilo 
ustvarjalca in izdaja zahtevka za izplačilo  

december 2019 

Plačilo  30 dni od prispelega zahtevka 

Izvedba vavčerja 2/2 1. december 2019 - 29. februar 2020 

Končno poročilo ponudnika, končno poročilo 
ustvarjalca in izdaja zahtevka za izplačilo 

marec 2019 

Plačilo  30 dni od prispelega zahtevka 

 
Ponudnik bo moral med obdobjem izvajanja predmeta tega povabila pripraviti eno (1) vmesno 
poročilo po prvih treh mesecih izvajanja in eno (1) zaključno poročilo po koncu izvajanja, ki mora 
zajeti celoto poteka opravljenega dela. Vsako poročilo naj obsega približno 2000 znakov in 
obvezne priloge. Vsako poročilo ponudnika mora vključevati tudi poročilo uporabnika (do 1000 
znakov).  
 
Poročili sta podlaga za izdajo e-računov za izplačilo glede na obseg izvedenih aktivnosti v dotičnem 
obdobju poročanja. Roki za oddajo poročil so: 
 
1. vmesno poročilo: 15. december 2019 
2. zaključno poročilo: 15. marec 2020    
 
Predstavnik naročnika mora v petnajstih (15) dneh po prejemu potrditi ali zavrniti poročilo 
ponudnika. 
 
Ponudnik bo po potrjenem vmesenem poročilu in končnem poročilu izdal posamezna e-računa po 
vsaki končani fazi za predhodno potrjen in odobren znesek s strani naročnika. 
 
Plačilo se izvede v 30 dneh po potrjenih in odobrenih e-računih po posameznih fazah.  
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Poročila z vsemi dokumenti in potrebnimi dokazili mora ponudnik predati naročniku v enem (1) 
izvodu v naslednji obliki: 
 

• V pdf dokumentu po e-pošti;  

ali 

• v tiskani obliki – poslano priporočeno po navadni pošti.  

 
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije ni odgovorna za plačilo zahtevka 
ponudniku, dokler ne prejme: 
 

- zahtevka za izplačilo v elektronski obliki (e-račun), 
- poročila o opravljenih aktivnostih, 

- priloge k poročilu: 

● podpisne liste (sken) in fotografije za vsako od izvedenih aktivnosti, ki jih financira 

kreativni vavčer. Datoteke podpisne liste zagotovi naročnik; 

● poročilo uporabnika (opis svojega dela in osebni pogled na delo v preteklem 

obdobju; poročilo je lahko v angleškem jeziku; obsega do 1000 znakov); 

● morebitna druga dokazila o izvedbi aktivnosti, financiranih v sklopu dodeljenega vavčerja.  

 

10 POSTOPEK PRIJAVE 

10.1 Kako predložiti prijavo 
 
Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku (razen, kjer je angleški jezik izjemoma dovoljen) in 
skladno z določili tega povabila razpisne dokumentacije in navodil na obrazcih. 
 
Ponudnik odda obrazce, ki so navedeni pod 15. točko tega razpisa.   
 
Vlogo lahko sodelovni prostor pošlje po e-pošti, pošti ali dostavi osebno v tajništvo RRA LUR.  
Vloga mora biti označena z ustrezno zaporedno številko.  
 
Če je vloga poslana preko e-pošte, naj bo v zadevi navedeno: Ne odpiraj! Prijava na povabilo Urban 
Diversity Kreativni vavčer.  
 
Če je vloga poslana po pošti ali dostavljena osebno v tajništvo RRA LUR, naj bo original vloge 
dostavljen v zaprti ovojnici, z označbo: »NE ODPIRAJ! Prijava na povabilo Urban Diversity Kreativni 
vavčer«, na naslov: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Tehnološki park 19, 
1000 Ljubljana.  
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10.2 Večkratne prijave 
 
Posamezni sodelovni prostor lahko odda največ dve (2) ločeni vlogi na povabilo, pri tem jih mora 
označiti z zaporedno številko na primer:  1 (ena) oz. 2 (dva) v spodnjem levem kotu.  
 
Druga vloga bo obravnavana v primeru, da naročnik ne bo prejel zadostnega števila vlog z 
zaporedno številko ena (1), ki bi ustrezale podanim kriterijem.  
 

11 OCENJEVANJE 

11.1 Komisija za ocenjevanje 
 
Vse prijave za kreativni vavčer oceni Komisija za ocenjevanje, ki je imenovana s strani odgovorne 
osebe Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR). Komisijo za ocenjevanje 
sestavljajo predstavniki RRA LUR. Komisija za ocenjevanje oceni, če prijavitelj izpolnjuje razpisane 
pogoje in predlaga izbrane prijavitelje na podlagi v nadaljevanju določenih meril. Pogoj za prijavo 
na povabilo so obrazci navedeni pod 15. točko tega razpisa. 
 
V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega financiranja 
projektov presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na višino doseženih točk 
– prednost pri dodelitvi sredstev bodo imeli projekti z višjim številom točk. Če bo več projektov pri 
ocenjevanju v skladu z ocenjevalnimi kriteriji doseglo enako število točk, bodo imele prednost 
vloge, ki so prispele prej. 
 
11.2 Merila za ocenjevanje vlog in postopek izbora 
 

Merilo Št. točk 

1 Ustvarjalec nima državljanstva RS 30 

2 Inovativnost podjetniške ideje ustvarjalca 30 

3 Motiviranost ustvarjalca (motivacijsko pismo) 20 

4 Pestrost in raznolikost izvedenih dejavnosti 20 

Skupaj 100 

 
 

12 OBVEŠČANJE O IZBORU 

O dodelitvi sredstev odloči zakoniti zastopnik oz. pooblaščena oseba naročnika s sklepom, ki ga 
pripravi komisija. Ponudniki bodo o izidu tega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 30 
dni od izteka roka za oddajo vlog. 
 
Tisti ponudniki, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi sredstev, bodo prejeli tudi pogodbo. Če ponudnik v 
roku sedmih (7) dni od prejema poziva na podpis pogodbe te ne podpiše in vrne naročniku, se 
šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. 
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13 DRUGE DOLOČBE 
 
Na naročnikov poziv mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega 
naročila posredovati podatke o: 
 
▪ svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali 

drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; 
▪ gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, 

šteje, da so z njim povezane družbe; 
▪ naročnik si pridržuje pravico, da razpisana dela odda v izvedbo v zmanjšanem obsegu, če se 

izkaže, da ne more zagotoviti dovolj finančnih sredstev za izvedbo del v celoti; 
▪ v primeru, da ne bo zagotovljenih sredstev, naročnik ni dolžan skleniti pogodbe in ponudnik ni 

upravičen do odškodnine zaradi nesklenitve pogodbe; 
▪ ponudniki se udeležijo javnega povabila na lastne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik ne 

odgovarja za škodo, ki bi kateremukoli ponudniku nastala zaradi nesklenitve pogodbe.  

14 DODATNE INFORMACIJE 
 
Dodatne informacije v zvezi z vsebino povabila lahko ponudniki pridobijo osebno na sedežu RRA 
LUR, po telefonu ali elektronski pošti. Neposredna kontaktna oseba je Petra Pavšič, dosegljiva na 
telefonski številki 01 306 19 20, oz. na elektronskem naslovu petra.pavsic@rralur.si. 
 
 

15 ZAHTEVANI OBRAZCI IN DOKUMENTI, KI JIH MORA PREDLOŽITI PONUDNIK 

 

1. Prijava (obrazec 1) 

2. Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti (obrazec 2) 

3. Izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu 

določene aktivnosti, ki so predmet razpisa (obrazec 3) 

4. Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih 

postopkih javnega naročanja (obrazec 4) 

5. Opis projekta (obrazec 5) 

6. Ponudbeni predračun (obrazec 6) 

 

 
 

Mag. Lilijana Madjar 
direktorica RRA LUR 
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