JAVNO POVABILO
za izvedbo osrednjih občinskih proslav v letu 2021
(predhodno zbiranje ponudb v postopku JN-773/2020)
1. Predmet javnega povabila
Predmet javnega povabila je izbor izvajalcev za izvedbo osrednjih občinskih proslav ob državnih praznikih v letu
2021, ki bodo potekale v:
petek, 5. februarja, ob 8. februarju – slovenskem kulturnem prazniku,
ponedeljek, 26. aprila, ob 27. aprilu – dnevu boja proti okupatorju,
sredo, 23. junija, ob 25. juniju – dnevu državnosti,
petek, 29. oktobra, ob 31. oktobru – dnevu reformacije,
petek, 29. oktobra, ob 1. novembru – dnevu spomina na mrtve,
četrtek, 23. decembra, ob 26. decembru – dnevu samostojnosti in enotnosti.
Program proslave mora tematsko ustrezati posameznemu državnemu prazniku. Prijavitelj se lahko prijavi za
izvedbo programa na eni, več ali pa na vseh naštetih proslavah. Pred vsako proslavo bo z izbranim prijaviteljem
sklenjena pogodba oz. mu bo oddano javno naročilo.
Program posamezne proslave traja največ 40 minut. Vsaka proslava mora na začetku obsegati tudi slovensko
himno. Na nekaterih proslavah je potreben tudi protokol praporščakov, ki ga podrobneje določi in izvede
naročnik.
Program proslave naj se izogiba političnim, verskim, ideološkim temam in drugim temam, ki razdvajajo.
Zaželene so velenjske teme, velenjski nastopajoči, velenjska kultura, običaji in zgodovina.
Če organizacija proslave zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusne bolezni ne bo dovoljena,
bomo proslavo posneli in predvajali prek spletne strani www.velenje.si, VTV, Youtube-a, družbenih omrežij.
Lokacija proslave je Dom kulture Velenje ali po dogovoru kjerkoli v Velenju. Za izvedbo proslave je na voljo
tehnična oprema, ki je v dvorani doma. Morebitno dodatno opremo zagotovi prijavitelj.
Izbrani prijavitelj bo pripravil: idejo, scenarij, scenografijo, moderiranje in izvedbo proslave.
Podroben scenarij mora biti oddan 30 dni pred proslavo. Naročnik v roku 5 dni scenarij potrdi ali ga pošlje v
morebitno dopolnitev.
Naročnik bo poskrbel za:
zagotovitev prostorov za izvedbo proslave,
snemanje oz. predvajanje proslave,
obveščanje javnosti o proslavi,
pogostitev na proslavi,
imenovanje slavnostnega govornika.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na javno povabilo se lahko prijavijo pravne osebe, fizične osebe in posamezniki, ki imajo status samostojnega
kulturnega ustvarjalca.
3. Vsebina prijave
Prijava mora zajemati izpolnjen prijavni obrazec.
Prijavitelji naj k prijavi priložijo tudi reference, v kolikor jih imajo.
Prijava za izvedbo posamezne proslave mora biti pripravljena na obrazcu, ki je sestavni del javnega povabila.
Vsaka prijava mora biti oddana v svoji kuverti.
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4. Višina sredstev
Višina zagotovljenih sredstev za izvedbo posamezne proslave znaša 3.000 evrov z vključenim DDV. Pred
vsako proslavo bo naročnik oddal javno naročilo izbranemu prijavitelju, kateremu se bo oddalo javno naročilo za
posamezen dogodek.
5. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav
Strokovna komisija bo za ocenjevanje prijav uporabila naslednja merila:
 tematska/vsebinska ustreznost programa (maks. 50 točk),
 kakovost programa (izvedbena celovitost, razčlenjenost programa, izvirnost in kakovost tekstov) (maks.
40 točk),
 reference prijavitelja (maks. 10 točk).
Skupno število točk je 100.
6. Rok za predložitev prijave
Prijavitelji morajo prijave za februarsko proslavo oddati do 8. januarja 2021 do 10. ure, za vse ostale pa do 26.
2. 2021 do 10. ure na naslov Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje. Prijave
morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z oznako: »NE ODPIRAJ – Prijava na javno povabilo za izvedbo
osrednjih občinskih proslav v letu 2021!«
7. Informacije
Dodatne informacije v zvezi s povabilom lahko zainteresirani dobijo na sedežu organizatorja, Titov trg 1,
Velenje, pri mag. Saši Sevčnikar, vodji Kabineta župana, ali po telefonu: 03/8961 652.

Datum: 16. 12. 2020
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