
Občina Cerkno na podlagi tretjega odstavka 2. člena Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2019 
(Uradni list RS, št. 36/19) in 216. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, , 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), objavlja 

JAVNI RAZPIS 

za sofinanciranje organizacije in izvedbe javne prireditve – Pravljična dežela 

 

I. Naziv in sedež izvajalca javnega razpisa 

Občina Cerkno, Bevkova 9, 5282 Cerkno, DŠ: 54677696 (v nadaljevanju: občina). 

 
II. Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa za sofinanciranje organizacije in izvedbe javnih prireditev – Pravljična dežela 
(v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje organizacije in izvedbe naslednjih prireditev: 

1. Pravljična dežela (25.-30. 12. 2019) 
Prireditev mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

- Čas trajanja prireditve: najmanj 3 dni v obdobju 25.–30. 12 2019. 
- Izvedba različnih popoldanskih prireditev (animacije, igre, sejem) za otroke. 
- Izvedba obiska Dedka Mraza za vse otroke (skromna darila, darilo za otroke je dogodek). 
- Izvedba večernih glasbeno-animacijskih programov. 

Organizacija in izvedba razpisanih javnih prireditev obsega organizacijsko tehnični del in programski 
del. 

III. Organizacija in izvedba prireditve obsega: 

Za prireditev Pravljična dežela (25.-30. 12. 2019): 

A. Organizacijsko tehnični del 
– prijava prireditve ter pridobitev ustreznih dovoljenj, 
– v primeru glasbenega programa zagotovitev plačila glasbenega izvajalca ter s tem povezana 

druga dovoljenja, kot so prijava SAZAS, IPF in podobno, 
– zagotoviti zavarovanje prireditve pri ustrezni zavarovalnici, 
– ureditev prireditvenega prostora, 
– zagotavljanje varnosti na prireditvi, skladno z vsemi varnostnimi predpisi, redarske službe ter 

zdravstvene pomoči v času prireditve, 
– postavitev zadostnih košev za odpadke, čiščenje prireditvenega prostora in odvoz odpadkov, 
– zagotovitev WC-jev, 
– zagotovitev zadostnega števila miz in klopi za obiskovalce, 
– koordinacijo vseh akterjev prireditve in samo izvedbo prireditve ter 
– ostale zahteve, razvidne iz razpisne dokumentacije ter obveznosti, ki so potrebne za uspešen 

in nemoten potek prireditve. 
 

B. Programski del 
– priprava in izvedba prireditve, 
– priprava in izvedba otroškega programa, 
– opcijsko: zagotovitev glasbenega programa. 

Prireditev mora biti izvedena na Močnikovi ulici v Cerknem, v času med 25. in 30. 12. 2019. 

 



IV. Pogoji in merila 

Natančni pogoji in zahteve, kaj mora ponudnik zagotoviti, so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. 

Ponudba mora vsebovati vse podatke, dokazila in priloge, navedene v razpisni dokumentaciji ter mora 
biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Ponudniki so lahko fizične ali pravne 
osebe, ki so registrirane in imajo ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa 
ter poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi:  

 prijavitelj nima omejitve poslovanja na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11), 

 dovoli objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani 
Občine  Cerkno, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in Zakona o 
varstvu osebnih podatkov (priloga Izjava). 

Ponudniki morajo ponuditi celotno organizacijo in izvedbo razpisane prireditve. Ponudbe, ki bodo 
vsebovale zgolj izvedbo organizacijsko tehničnega ali izvedbo programskega dela, bodo izločene. 

Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, bodo pri izbiri ponudbe uporabljena 
naslednja merila: 

Merilo Točke Dokazilo 
Delež lastnih oziroma sponzorskih sredstev 
(druga sredstva), ovrednoteno je lahko tudi 
prostovoljno delo. 

do 20 % drugih sredstev – 
0 točk 

Lastna sredstva – izjava 
prijavitelja 
Sponzorska sredstva – 
bančni izpis že 
pridobljenih sredstev 
oziroma pisni dogovor s 
sponzorji 

do 40 % drugih sredstev – 
5 točk 

več kot 40 % drugih 
sredstev – 10 točk 

Program ponujene prireditve, ki v celoti 
izpolnjuje pričakovanja občine, upoštevaje 
pogoje iz razpisne dokumentacije in 
mnenje strokovne komisije. 

Priprava in izvedba 
otroškega programa – 6 
točk (za vsako prireditev 2 
točki, največ 6) 

OBR-2 

Obisk Dedka Mraza – 2 
točki 
Izvedba večernega 
glasbeno-animacijskega 
programa 2 točki (za 
vsako prireditev 1 točka, 
največ 2) 

Izkušnje pri organizaciji vsebinsko in po 
obsegu podobnih prireditev. 

Ni izkušenj – 0 točk Referenčno potrdilo, 
podpisano s strani 
referenčnega naročnika 
z navedbo vsebine in 
obsega prireditve 
(obrazec pripravi 
ponudnik sam). 

Organizacija 2 prireditev – 
5 točk 

Organizacija 3 ali več 
prireditev – 10 točk 

 

Maksimalno število točk, ki jih lahko ponudnik prejme pri posameznem merilu je 10 točk, za vsa merila 
skupaj 30 točk. 

Po zaključku prireditve poda izvajalec končno vsebinsko in finančno poročilo s priloženimi dokazili – 
fotokopije računov in dokazila o plačilu v skladu z vrednostjo celotnega projekta prijavljenega na javni 
razpis.  

Rok za oddajo poročil in dokazil je 30. 1. 2020. 



 

V. Višina sredstev 

Višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje razpisanih prireditev, znaša: 

– Pravljična dežela (25.–30. 12. 2019): Proračunska postavka: 1318107: 5.000 EUR z DDV. 

Na osnovi pogojev in meril bo občina sofinancirala prireditev v višini razpisanih sredstev. Pogodbeno 
dogovorjen znesek sofinanciranja bo izvajalcu nakazan največ 7 dni pred prireditvijo. 

Za izvedbo prireditve bo izbran ponudnik, ki bo dosegel največje število točk. 

V primeru, da prireditev iz kakršnihkoli razlogov ni izvedena ali če ni izvedena v skladu z zahtevami 
naročnika, sme naročnik zahtevati vračilo že dodeljenih sredstev. 

Poleg višine razpisanih sredstev sofinanciranja prireditev Občina Cerkno zagotavlja: 

- brezplačno uporabo prostora za izvedbo prireditve, 
- oglaševanje prireditve v občinskih medijih. 

 

VI. Rok za predložitev ponudb 

Prijave morajo biti izdelane izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije in oddane do vključno 14. 
10. 2019 po pošti priporočeno na naslov Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, SI-5282 Cerkno ali do 
navedenega datuma do 15:00 ure oddane osebno v sprejemno pisarno občine. Prijave se predložijo v 
zaprti ovojnici, na kateri mora biti naslov naročnika z vidno oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis 
– Pravljična dežela 2019«, na hrbtni strani ovojnice pa mora ponudnik navesti svoj naziv/ime in 
sedež/naslov.  
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji javnega razpisa.  
Prijava v nepravilno opremljeni kuverti bo s sklepom zavržena. 

 

VII. Odpiranje vlog in obvestilo o izboru 

Odpiranje vlog bo 15. 10. 2019. Odpiranje ne bo javno. Komisija, ki jo s sklepom imenuje župan, bo 
prispele vloge ocenila v skladu z merili iz razpisne dokumentacije in pripravila predlog za sofinanciranje 
programov v Občini Cerkno za leto 2019. O odpiranju in točkovanju vlog bo komisija vodila zapisnik. 
Vloga, ki je ne bo vložila upravičena oseba ali vloga, ki ne bo pravočasna, bo s sklepom zavržena. 
Če vloga ni popolna, občinska uprava obvesti predlagatelja, ki mora vlogo v 5-ih dneh dopolniti, v 
nasprotnem primeru bo vloga zavržena.  
O izboru bodo prijavitelji obveščeni z odločbo občinske uprave v 20 dneh po pripravi dokončnega 
predloga strokovne komisije. Zoper odločbo je dopustno vložiti pritožbo, o kateri odloča župan. 
Predmet  pritožbe ne morejo biti vnaprej določena merila in kriteriji za vrednotenje vlog. 
Z izbranim prijaviteljem bo sklenjena pogodba.  

 

VIII. Dvig razpisne dokumentacije in dodatne informacije 

Razpisna dokumentacija je zainteresiranim ponudnikom na voljo na spletni strani občine, vse dodatne 
informacije pa vsak delovni dan na tel. 05/37-34-640 (Katja Lapanja) ali obcina@cerkno.si. 

 

ŽUPAN 
Gašper Uršič l.r.

  


