OBČINA BOROVNICA, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica, ki jo zastopa župan Bojan Čebela, ID št. za DDV:
SI94882134, matična št. 588339000 (v nadaljevanju: Občina)
in
IZBRANI IZVAJALEC

sklepata
POGODBO O ORGANIZACIJI IN IZVEDBI PRIREDITVE

1. člen
Pogodbeni stranki s to pogodbo določita predmet pogodbenega razmerja in način sodelovanja v okviru
pogodbenega razmerja.
2. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da obstaja obojestranski interes za sodelovanje pri pripravi in izvedbi
tradicionalne javne prireditve Praznik borovnic 2020 (v nadaljevanju: prireditev).
Osnovo za sklenitev predmetne pogodbe predstavlja Sklep o izboru organizatorja za izvedbo prireditve
Praznik borovnic 2020, št.______________, z dne ______________ , ki je bil izdan na podlagi javnega
povabila za organizacijo in izvedbo prireditve.
Pogodba se sklepa za obdobje izvedbe prireditve oz. do izpolnitve iz nje izhajajočih določb in obveznosti
pogodbenih strank.
3. člen
Obveznosti IZBRANEGA IZVAJALCA
- sodelovati mora z Občino Borovnica pri pripravi in izvedbi prireditve, ki bo 18. 7. 2020 z začetkom
najkasneje ob 10.00 in se bo končala najkasneje 19. 7. 2020 ob 2.00.
- za promocijo prireditve in na sami prireditvi uporablja celostno podobo prireditve (logotip, slogan),
ki vsebuje logotip Občine Borovnica.
- Poskrbi za vse prijave in soglasja na ustrezne inštitucije (npr. Policija, UE, Občina Borovnica, ipd.).
- zagotoviti varovanje vseh prireditev in poskrbeti za dežurno ekipo nujne medicinske pomoči.
- zagotovi odstranitev vseh šotorov, odrov, ograj., prenosnih WC ipd., na dan zaključka prireditve (19.
7. 2020);
- zagotoviti očiščenje prizorišča prireditve in okolice v radiju 400 m od središča prizorišča na dan
njenega zaključka (19. 7. 2020) in odvoz odpadkov najkasneje do 20. 7. 2020 do 7.00.
- zagotoviti napajanje naprav na prizorišču z električno energijo z bližnjega priključnega mesta in
zato zagotoviti vsa ustrezna dovoljenja in soglasja;
- na dan prireditve mora v času najkasneje med 18.00 in najmanj do 24.00 izvesti glasbeno zabavni
in/ali program z različnimi izvajalci za različne ciljne skupine in glasbene okuse. Glasbeni program v
živo je obvezni del praznične prireditve;
- na dan prireditve 18. 7. 2020 mora v času med 10.00 in do naslednjega dne do 2.00 zagotoviti
prireditveni šotor ustreznih dimenzij vsaj, pokrit prireditveni oder ustreznih dimenzij z ustreznim
ozvočenjem, ustrezno osvetlitev odra in drugih prireditvenih prostorov ter adekvatno gostinsko
ponudbo za obiskovalce;
- na dan prireditve mora v času med 10.00 in 18.00 zagotoviti zadostno število sejemskih stojnic za
prodajo na prireditvi. Prijave za sodelovanje na sejmu ter prodajo na sejemskih stojnicah zbira
izbrani izvajalec, interes za sodelovanje in prodajo na sejmu, ki ga zainteresirani posredujejo Občini
Borovnica pa le ta sproti posreduje izbranemu izvajalcu;
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-

-

na osrednjem delu sejmišča zagotoviti zadostno števil stojnic za prodajo s strani lokalnih
proizvajalcev borovnic, pri čemer najemnina za stojnice ne sme biti višja kot je organizatorjev
strošek najema in prevoza stojnic na prizorišče;
zagotoviti mora 3 stojnice, ki bodo ob vhodu na prireditveni prostor na voljo Občini v funkciji
informacijskega središča;
zagotovi promocijo prireditve na svojih spletnih portalih in socialnih medijih, lahko pa tudi na druge
načine
vsaj 3 tedne pred prireditvijo Občini posredovati ustrezna gradiva za objavo na spletnih strani in FB
profilu občine

Pravice IZBRANEGA PRIREDITELJA:
- ekskluzivna pravica za opravljanje gostinske dejavnosti na osrednjem prireditvenem prostoru;
- trženje prireditve in prireditvenih kapacitet ostalim ponudnikom in/ali sponzorjem prireditve, ki jih
pridobi v svojem imenu in za svoj račun.
4. člen
Obveznosti Občine:
- poskrbi za pridobitev soglasij za uporabo zemljišča osrednjega prireditvenega prostora in za
uporabo parkirišč v bližini prireditvenega prostora z vsaj 90 parkirnimi mesti;
- organizatorju sproti posredovati kontaktne podatke interesentov, ki se za predstavitev in/ali
prodajo na prireditvi pozanimajo na občini
- zagotoviti stojnice za predstavitev lokalnih društev, projekta DEPO, Turizma Ljubljana ter
Doživljajskega centra Moja Ljubljanica in Krajinskega parka Ljubljansko barje.
- Do 15. 3.4. zagotovi podlage za celostno podobo prireditve (logotip, slogan...) do 25. 6. pa za tisk
plakatov in promocijskih zgibank. Občina bo tudi zagotovila promocijo prireditve preko njene
predstavitve na osrednji ljubljanski tržnici 7. 7. 2019;
5. člen
Skladno z javnim povabilom bo Občina IZBRANEMU IZVAJALCU sofinancirala izvedbo javne prireditve
Praznik borovnic 2020 v višini 15.000,00 EUR bruto (z besedo: petnajst tisoč evrov z vključenimi
davščinami).
IZBRANI IZVAJALEC bo v 8 dneh po zaključeni prireditvi izstavil Občini račun v zgoraj navedeni vrednosti, ki
ga je Občina dolžna plačati v 30 dneh po dospetju.
6. člen
Pogodbeni stranki se strinjata tudi s sledečim:
- v program prireditve ne bo vključenih neprimernih vsebin za mladoletne osebe;
- v primeru višje sile se prireditev v dogovoru med obema strankama odpove.

7. člen
Pooblaščeni skrbnik pogodbe s strani Občine je Andrej Klemenc, telefon 041 222 783, e-mail:
andrej.klemenec@borovnica.si .
Pooblaščeni skrbnik pogodbe s strani ______________ je ____________________________________
8. člen
IZBRANI IZVAJALEC zagotavlja, da ne bo dal ali obljubil nikakršnega darila ali plačila v denarju ali kakem
drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno po kateremkoli funkcionarju, uslužbencu ali
drugemu zaposlenemu v vladi ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oz. katerikoli politični
stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljal takega funkcionarja,
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uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na
katerikoli zakon ali odločitev vlade ali drugega pristojnega organa tako, da bi s tem pridobil, obdržal ali
preusmeril posle k izvajalcu ali kateremukoli hčerinskemu podjetju ali drugemu povezanemu podjetju.
V primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz prejšnjega odstavka, je že sklenjena ali veljavna pogodba
nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

9. člen
Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so možne z obojestranskim sporazumom v pisni obliki, kot
dodatek k pogodbi.
10. člen
Vse spore izvirajoče iz te pogodbe pogodbeni stranki rešujeta sporazumno. V kolikor to ni mogoče, o tem
odloča in razsoja pristojno sodišče v Ljubljani.
11. člen
Pogodba je napisana v dveh istovetnih izvodih od katerih obe pogodbeni stranki prejmeta vsaka po en
izvod. Pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in velja do izpolnitve pogodbenih
določil.

V Borovnici, DATUM

Občina Borovnica

IZBRANI IZVAJALEC

Bojan Čebela, župan

pooblaščeni predstavnik

_____________________
(žig in podpis)

_____________________
(žig in podpis)
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