JAVNO POVABILO ZA ORGANIZACIJO IN IZVEDBO JAVNE PRIREDITVE
PRAZNIK BOROVNIC 2020
1.
Občina Borovnica poziva vse zainteresirane pravne in fizične osebe, zavode, društva in druge
organizacije, da predložijo predloge za izvedbo praznično zabavne prireditve s poudarkom na tradiciji
pridelave in prodaje borovnic v občini Borovnica.

2.
Namen javnega poziva:
- organizacija, izvedba in promocija prireditve;
- turistična promocija občine preko prireditve;
- uresničevanje ciljev strategije razvoja občine Borovnica na področju turizma in v turistični regiji
Osrednja Slovenija.

3.
Obvezne sestavine programa – PRAZNIK BOROVNIC 2020:
V predvidenem obdobju se mora izvesti sejemski ter zabavni in kulturni program z različnimi izvajalci,
za različne ciljne skupine (otroci, mladi, starejši, obiskovalci iz tujine). Glasbeni program v živo je
obvezni del prireditve. Organizator mora zagotoviti tudi gostinsko ponudbo. V sklopu dopoldanskega
sejemskega dela mora organizator zagotoviti družaben in glasbeni program ter občini Borovica
omogočiti, da se predstavi preko ozvočenja.
Organizator mora poskrbeti za izvedbo sejemskega dela prireditve, 18.07.2020 najmanj med 10.00 in
14.00 uro. Organizator lahko trži prireditveni prostor za najem stojnic oz. prodaje različnega blaga in
storitev v okviru sejma. Ob tem mora organizator Občini Borovnica zagotoviti brezplačen najem treh
stojnic.
Organizatorju je na voljo brezplačna uporaba osrednjega prireditvenega prostora na Mejačevi ulici 2
(v industrijskem območju), za izvedbo programa za otroke pa igrišče »Otroški grad« na križišču
Gradišnikove in Mejačeve ulice (v neposredni bližini prizorišča prireditve), dodatno pa tudi območje
tržnice na Molkovem trgu.
Organizator mora v osrednjem delu sejmišča omogočiti prodajo borovnic pridelovalcem s sedežem v
občini Borovnica, pri tem pa jim lahko zaračuna najem stojnic v višini stroškov, po kateri je sam najel
stojnice.
Prijave za prodajo na sejmu potekajo preko organizatorja prireditve, ki je tudi dolžan zagotoviti
ustrezno število stojnic in po zaključku prireditve njihovo odstranitev.

Organizator lahko v svojem imenu in za svoj račun pridobiva pokrovitelje/sponzorje prireditve. Za
popestritev programa lahko organizator povabi tudi druge akterje, ki bodo s svojo ponudbo pripomogli
k bolj pestremu in zabavnemu vzdušju v času sejemskega dela prireditve.
Organizator mora prireditev nadgraditi z večernim in/ali nočnim dogajanjem, ki pa ne sme trajati dlje
kot do 2. ure zjutraj 19. 07. 2020. Organizator mora v programu dogajanja zagotovi nastop glasbenikov
in glasbenih skupin, ki lahko pokrije širši spekter glasbenih okusov in pritegnejo različne generacije
obiskovalcev. Za udeležbo na sejmu in večerno-nočnem programu organizator obiskovalcem ne sme
zaračunavati vstopnine. Organizator mora z združenjem SAZAS urediti vse obveznosti, ki izhajajo iz
naslova del, ki bodo reproducirana in poustvarjanja na prireditvi.
Organizator mora ob prijavi podati podpisane izjave vseh nastopajočih glasbenikov oz. glasbenih
skupin, da bodo sodelovale na dogodku. Prednost bodo imeli organizatorji, ki bodo ob upoštevanju
zgoraj navedenih zahtev zagotovili nastop bolj uveljavljenih oz. prepoznanih glasbenikov in ansamblov.
Organizator mora sodelovati z Občino Borovnica. Pri grafični promociji se uporablja občinski grb in
uveljavljena celostna podoba prireditve, ki jo zagotovi Občina Borovnica. Za aplikacijo celostne podobe
na promocijska in informativna gradiva za prireditev ter za tisk in distribucijo gradiv poskrbi
organizator. Občina Borovnica bo zagotovila promocijo prireditve preko oglasnih tabel v občini, svoje
spletne strani in FB profila, tiskanih in elektronskih medijev, ki jih uporablja za napoved dogodkov v
občini ter preko prireditev, ki jih bo izvedla v času do samega Praznika borovnic 2020. Za ostalo
promocijo poskrbi organizator sam. V prijavi naj ponudniki na kratko opišejo promocijsko strategijo
prireditve (oblike, kanali in vrste ter časovna dinamika obveščanja).
Organizator mora poskrbeti za prijave na ustrezne inštitucije (npr. policija, UE Vrhnika, Občina
Borovnica, ipd.) in za pridobivanje soglasij, pri čemer mu pomaga Občina Borovnica (npr. za zemljišča,
parkirišča, prireditveni prostor, ipd.).
Organizator mora zagotoviti varovanje prireditve, poskrbeti za sanitarije, prometno varnost, redarsko
službo, požarno varnost ter dežurno zdravstveno oskrbo.
Organizator mora poskrbeti za ustrezno ozvočenje prireditve.
Organizator je dolžan sam poskrbeti za napajanje z električno energijo na prizorišču z bližnjega, okoli
70 m oddaljenega priključnega mesta, za katerega je potrebno soglasje lastnike.
Organizator mora poskrbeti tudi za namestitev ustreznega števila zabojnikov za smeti ter čiščenje
prireditvenega prostora in odvoz smeti s prireditvenega prostora in okolice v radiju 400 m od središča
prireditvenega prostora, najkasneje do 20. 07. 2020 do 7.00.
Parkirna mesta za obiskovalce bo v zadostnem številu zagotovila Občina Borovnica, organizator pa
mora zagotoviti, ki bo poskrbela tudi za pravilno parkiranje avtomobilov in upoštevanje začasnega
prometnega režima, pri čemer bodo imeli prednost organizatorji, ki bodo v to vključili usposobljene
pripadnike lokalnih društev.
Občino Borovnica bo organizatorju preskrbela kontaktne podatke lokalnih pridelovalcev borovnic in
društev ter kontaktne podatke ostalih sodelujočih na prireditvi v zadnjih treh letih.
Občina Borovnica bo na podlagi gradiv, ki jih bo posredoval izbrani izvajalec, tudi poskrbela za
predstavitev in promocijo prireditve na svoji spletni strani in FB profilu ter v medobčinskem glasilu Naš
časopis in spletni strani in FB profilu Moja občina.

Občina Borovnica bo na predstavitvi poskrbela za predstavitev občine ter njene turistične ponudbe ter
za turistične zemljevide občine.

4.
Prijavitelj v svoji vlogi obvezno navede ime/naziv, sedež in status, ter priloži program s podatki, na
podlagi katerih bo mogoče izbirati med ponudniki:
- opis programa;
- kraj in čas izvedbe programskih sklopov;
- ponudbeno vrednost za izvedbo programa;
- predstavitev organizacijske strukture in logističnih rešitev za izvedbo prireditve;
- seznam potrebne opreme in pripomočkov za izvedbo programa z osnovnimi podatki o tehničnih
karakteristikami;
- seznam referenc organizacije podobnih dogodkov v zadnjih 5 letih;
- načrt promocije in oglaševanja prireditve;
- zagotoviti priklop električne energije iz najbližjega vira napajanja (cca 70 m)
- podpisane izjave o sodelovanju na prireditvi s strani v program vključenih glasbenih izvajalcev.

5.
Pri izboru bodo upoštevani naslednji kriteriji:
- kakovost vsebine tako sejemskega kot glasbeno-zabavnega dela prireditve ;
- raznolik zabavni program, namenjen večjemu in širšemu številu udeležencev;
- vključevanje lokalnih akterjev;
- skrb za varnost obiskovalcev prireditve;
- promocija prireditve in s tem občine;
- izkušnje pri organizaciji podobnih prireditev:
Prijavljena prireditev mora biti izvedena v času od 17. do 18. julija 2020. Občina Borovnica bo za
organizacijo in izvedbo prireditve namenila organizatorju do 15.000,00 evrov bruto. Obravnavane
bodo le tiste ponudbe, ki bodo vključevale obvezne sestavine iz 3. točke tega povabila.
Vloge z obrazcem, ki je obvezni del prijave, s pripisom »NE ODPIRAJ – JAVNO POVABILO«, lahko vložite
osebno v sprejemni pisarni Občine Borovnica ali pošljete priporočeno po pošti najkasneje do
13.03.2020 na naslov: Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica (izročeno do konca
delovnega časa oz. do 12.00 na ta datum ali poslano s poštnim žigom na ta datum).
Javno povabilo in obrazec prijave lahko dobite na spletni strani: www.borovnica.si, pod rubriko
»Razpisi«. Vse dodatne informacije dobite na telefonski št. 01/7507-468, g. Andrej Klemenc, e-pošta:
andrej.klemenc@borovnica.si

