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JAVNIPOVABITO
ZA ORGANIZACIJO IN IZVEDBO JAVNE PRIREDIWE PRAZNIK BOROVNIC 2022

1.

Podatki o naroiniku

Obfina Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica

2.

Predmet iavnega razpisa

Je sofinanciranje organizacije in izvedbe tradicionalne prazniino zabavne prireditve s poudarkom na
tradicUi pridelave in prodaje borovnic v iasu od 15. do 17. juliia 2022.
Namen javnega razpisa:
orgonizocijo, izvedbo in promocijo prireditve,
tutistieno promocijo obiine preko
editve,

-

p

uresniievonje ciljev strotegije rozvojo obeine Borovnico no podroiju turizmo in turistiini regiji
Osrednjo Slovenija.

V primeru, da le zaradi epidemioloskih ali drugih razlogov, ki jih sprejme Vlada Republike Slovenije, obisk

prireditve omejen ali onemogoEen, Obtina Borovnica ortanizatoriu ni dolina povrniti morebitne
nastale Skode.

3.

Pogoji, ki jih morajo izpolnlevati prijavitelli

Na razpis se lahko prijaviio:

.
.
.

pravne in fiziine osebe,
drustva, ki delujejo na obmoEju obaine Borovnica
zavodi in druge organizacije,
in imajo izpolnjene vse obveznosti do Obtine Borovnica. Obravnavane bodo le tiste ponudbe, ki bodo
vkljuievale obvezne sestavine iz 3. tofke tega povabila.

4.

Obvezne sestavine programa

-

PRAZNIK BOROVNIC 2022

V predvidenem obdobju se mora izvesti zabavni in kulturni program za razliine ciljne skupine (otroci,
mladi, starejii ...), z razliinlmi izvajalci oziroma zvrstmi zabavne glasbe.
Organizator mora zagotoviti tudi gostinsko ponudbo ter predstavitev nutricionistiane vrednosti ter
kulinaridne uporabnosti borovnic.
Organizator mota L6.O7.2022, med 14. in 18,q) uro, obvezno poskrbeti za izvedbo sejemskega dela
prireditve. Pri tem mora omogoaiti brezpla.ni najem desetih stoinic za predstavitev lokalnih druitev,
projekta DEPO iP KPv d.o.o in Turizma Ljubljana. Za popestritev programa organizator povabi tudl druge
lokalne akterje, ki bodo s svojo ponudbo pripomogli k bolj pestremu in zabavnemu vzduiju v Easu
seiemskega dela prireditve.
1

Organizator mora sejemsko prireditev nadgraditi z veEerno-noanim glasbeno-zabavnim programom, ki
pa ne sme trajatidlle kot do ene ure zjutraj 17,7,2022.Zaieleno je, da se v programu dogajanja zagotovi
nastop glasbenikov in glasbenih skupin, ki lahko pokrijejo razlidne vrste oz. 5ir5i spekter glasbenih okusov
in pritegneio razliane generacije obiskovalcev. Glasbeni program v iivo v obsegu vsaj 6 ur je obvezni del

prireditve.
Za udeleibo na sejmu in veterno-noinem programu organizator obiskovalcem ne sme zaraaunavati
vstopnine, lahko pa zaraiunava najemnino za prodajo na stojnicah.
OrBanizator mora sodelovati z Obdino Borovnica. Pri promociii se uporablja obiinski grb in uveljavljena
celostna podoba prireditve. Za aplikacijo celostne podobe na promocijska in informativna gradiva za
prireditev poskrbiorganizator. Obiina Borovnica bo zagotovila promociio prireditve preko objavv javnih
medijih ter preko najav na spletnih portalih in FB profillih obtine, platforme Moja obdina, Turizma
Ljubljana in Slovenskih ieleznic. Za ostalo promocijo poskrbi organizator sam. Organizator lahko v svojem
imenu in za svoj raiun pridobiva pokrovitelje/sponzorje prireditve.
Organlzator vseh prlreditev je izbrani izvajalec, ki poskrbi za-prijave na ustrezne institucije (npr. Pollcija,
UE, Obtina Borovnica, ipd.) in za pridobivanle vseh potrebnih soglasij, pri demer mu pomaga Obiina
Borovnica (npr. za zemljiiia, parkiriSda, prirediweni prostor, ipd.). Organizator mora zagotoviti varovanje
prireditve, poskrbeti za sanitarije, prometno varnost, poiarno varnost ter deiurno zdravstveno oskrbo.
Parkirna mesta za obiskovalce bo zagotovila Obtina Borovnica, organizator pa mora zagotoviti redarsko
sluibo, ki bo poskrbela tudi za pravilno parkiranje avtomobilov in upostevanie zaaasnega prometnega
reiima.
organizatorju je na voljo brezplaina uporaba namenskega prostora na Molkovem trgu in osrednji
prireditveni prostor na Mejadevi ulici2 (v industrijskem obmotju), za izvedbo programa za otroke pa lahko
tudi otroiko igri5ie rBorovniiki grad( ob Mejaaevi ulici.
or8anizator mora v sodelovanju z obiino Borovnica in Jp Kpv d. o. o. poskrbeti za ozave5ianje
obiskovalcev o ustreznem zmanj5evanju koliEin in loEevanju odpadkov na prireditvi ter zagotoviti
moinost loEeneBa zbirania organskih in drugih odpadkov.
Prednost bodo imeli organizatorji, ki bodo v pro8ram vkljuaili tudi predstavitev kulturne in tehniskokulturne dediSiine Borovni5ke doline.

5.

Vi5ina razpisanih sredstev

Obiina Borovnica bo za organizacijo in izvedbo prireditve namenila organizatorju 14.5OO,OO evrov
sredstva so z odlokom o proraiunu obiine Borovnica za leto 2O2z (Ur. list RS 5t.207/21) zagotovljene na
proraiunski postavki 414005 - Praznik borovnlc.

5.

Vsebina vlote

Vloga mora vsebovati:

-

izpolnjen Razpisni obrazec
parafira n vzorec pogodbe.

Prijavitelj svoji vlogi obvezno navede imef naziv, sedei in status, ter priloii program s podatki, na podlagi
katerih bo mogote izbirati med ponudniki:
opis progromo z novedbo nostopojoiih glosbenih izvojolcev in priloienimi izjovomi slednjih, s
koterimi potrjujejo priprovljenost zo sodelovonje no prireditvi,
kroj in ios izvedbe progromskih sklopov,
ponudbeno vrednost zo izvedbo progromo,
Wedstovitev orgonizocijske strukture in logistitnih rciitev zo izvedbo prireditve,
seznam potrebne opreme in pripomoikov zo izvedbo progromo,
seznom referenc orgonizocije podobnih doqodkov,
noirt promocije in ogloievonjo prireditve-

-

-

Javno povabilo in obrazec prijave lahko dobite na spletni strani: www.borovnigg;!, pod rubriko ))Razpisi(
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Vse dodatne informaciie doblte na telefonski Et. 07n5O7464 g. Andrei Klemenc,
o

nd re i. kle menc@ borovn i co. si

7.

e-posta:

.

Merila in kriteriii

Merila in kriteriji za izbor izvajalca za organizacijo in izvedbo prireditve:

1.

predlagan program prireditve

20 toEk/ v celoti izpolnjuje
10 toEk/delno izpolnjuje
0 toak/ne izpolnjuje

2.

predstavitev kulturne dedi5dine Borovni5ke
doline

3. izkuinje pri orgonizociji podobnih prireditev v
preteklih 5 letih ter kulturnih in kulturno-zobovnih
prireditev v Obiini Borovnico v preteklih 5 letih

toik / vklju.uje vea kot 2 aktivnost
5 todk / vkljuduje t aktivnost
0 todk / ne vkljuiuje
10 toik/vea kot 2 aktivnostih
10

toik/2 aktivnosti
3 toike/1 aktivnost
5

Predlagan program prireditve:
kakovostne in inovativne vsebine,
promocUa tehniske in kulturne dedisiine obiine,
raznolik zabavnl program, namen.jen veijemu in 5ir5emu Stevilu udeleiencev,

-

8.

vkljutevanje lokalnih akterjev,
skrb za varnost obiskovalcev prireditve,
promocija prireditve in s tem obiine,
ukrepi za zmanj5evanje koliEin odpadkov, zlasti plastiane embalaie.

Naiin prijave, rok za oddajo vlog in datum odpiranja vlog

Vloge s pripisom >JAVNI RAZPIS PRAZNIK BOROVNIC 2022 - NE ODPTRAJ(, lahko vloiite osebno v
sprejemni pisarni ObEine Borovnica ali poiljete priporoteno po posti najkasneje do Ll.OZ.2O2Z na
naslov: Obtino Borovnica, Paplerjevo ulico 22, 7353 Borovnico (izrodeno do konca delovnega tasa oz.
15.00 na ta datum ali poslano s postnim iigom na ta datum).
Vloge, ki ne bodo oddane pravodasno, bodo zavriene ter neodprte vrnjene poiiliatelju
Odpiranje vlog bo komisija opravila predvidoma 27.2.2022. Odpiranje vlog nijavno

9.

Odpiranje vlog ter obvestil o izboru

Vlagatelj lahko vloii v roku 8 dni od prejema sklepa o izbiri pritoibo na iupana Obtine Borovnica. Vloiena
pritoiba ne zadrii podpisa z izbranimivlagatelji. Pritoinik mora natanino opredeliti razloge, zaradi katerih
je pritoiba vloiena. Predmet pritoibe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog
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