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JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO IN ŠPORT OBČINE ORMOŽ 

Grajski trg 3, 2 270 Ormož 

Tel.: 02 741 53 56, 051 634 311 

E-mail: tksormoz@gmail.com  

 

Datum:  31. 05. 2018 

 

 

 

 

 

  

 

 

R A Z P I S N A   D O K U M E N T A C I J A 
 

za zbiranje ponudb za 

 
»MARTINOVANJE ORMOŽ 2018« 

 
ORGANIZACIJA IN IZVEDBA GOSTINSKE PONUDBE IN 

ZABAVNO GLASBENEGA PROGRAMA V MARTINOVEM ŠOTORU 
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Predmet javnega razpisa: 

 

ORGANIZACIJA IN IZVEDBA GOSTINSKE PONUDBE IN ZABAVNO GLASBENEGA 

PROGRAMA V MARTINOVEM ŠOTORU MARTINOVANJE ORMOŽ 2018 

 

 

 

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 

 

Razpisna dokumentacija vključuje: 

• Povabilo k oddaji ponudbe.  

• Splošna določila in navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe. 

• Obrazci, določeni za izdelavo ponudbe.  

• Pogodba. 

• Drugi obrazci in dokazila, določena za izdelavo ponudbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAVNI ZAVOD ZA TUIZEM, KULTURO IN ŠPORT OBČINE ORMOŽ 

                     Andreja BRGLEZ, direktorica 
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POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

  

 

ZA: 

 

ORGANIZACIJO IN IZVEDBO GOSTINSKE PONUDBE IN ZABAVNO GLASBENEGA 

PROGRAMA V MARTINOVEM ŠOTORU MARTINOVANJE ORMOŽ 2018 

 

Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. 

 

Kontaktna oseba s strani javnega partnerja: 

 

Andreja Brglez 

tel.: 02 741 53 576 ali 02 741 53 57 

MT: 041 484 062 

e-pošta: info@tksormoz.si 

 

Ponudbe je treba oddati najkasneje do 27. 06. 2018 do 12.00 ure. Prijave morajo do roka za 

predložitev prispeti priporočeno po pošti ali pa z osebno vročitvijo na naslov: 

 

Javni zavod za turizem, kulturo in šport občine Ormož 

Grajski trg 3 

2270 Ormož 

 

s pripisom: "PONUDBA - NE ODPIRAJ – MARTINOVANJE ORMOŽ 2018 - ORGANIZACIJA 

IN IZVEDBA GOSTINSKE PONUDBE IN ZABAVNO GLASBENEGA PROGRAMA V 

MARTINOVEM ŠOTORU«.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO IN ŠPORT OBČINE ORMOŽ 

                     Andreja BRGLEZ, direktorica 
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SPLOŠNA DOLOČILA IN NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE 

 

 

Predmet javnega razpisa: 

 

ORGANIZACIJA IN IZVEDBA GOSTINSKE PONUDBE IN 

ZABAVNO GLASBENEGA PROGRAMA V MARTINOVEM ŠOTORU 

MARTINOVANJE ORMOŽ 2018 
 

 

1. SPLOŠNI DEL 

 

Podatki o naročniku: 

 

Javni zavod za turizem, kulturo in šport občine Ormož 

Grajski trg 3 

2270 Ormož 

 

Identifikacijska številka za DDV: 57718954 

 

Matična številka: 7268181000 

 

Ta razpisna dokumentacija določa pogoje, pod katerimi se lahko kandidati udeležijo javnega 

razpisa, način oddaje prijav ter merila in način za izbiro partnerja, za izvedbo projekta 

»Martinovanje v Ormožu 2018 – Organizacija in izvedba gostinske ponudbe in zabavno 

glasbenega programa v Martinovem šotoru«. Upoštevanje navodil razpisne dokumentacije je 

obvezno za vse udeležence razpisa.  

 
Povabilo k oddaji prijave 

Vabimo vse zainteresirane gospodarske subjekte ali društva, da skladno z javnim razpisom ter v 

skladu s to razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami oddajo prijavo za sodelovanje pri izvedbi 

projekta »Martinovanje v Ormožu 2018 – Organizacija in izvedba gostinske ponudbe in zabavno 

glasbenega programa v »Martinovem šotoru« dimenzije  50 m x 15, v nadaljevanju »Martinov 

šotor«.  

 
Namen in cilji projekta  

Martinovanje Ormož 2018 bo v letošnjem letu v času med 09. in 10. novembrom 2018 

organizirala Občina Ormož skupaj z Javnim zavodom za turizem, kulturo in šport občine Ormož 

(v nadaljevanju Javni zavod TKŠ Ormož) in ostalimi sodelujočimi, ki bodo navedeni v programu 

Martinovanje v Ormožu 2018. Je osrednja turistična prireditev javnega pomena na področju UE 

Ormož, katere namen je ohranjanje in razvoj kulturno etnografskega izročila tega področja, 

kakor tudi promocija vinogradniške in kulinarične tradicije. Vinogradništvo in vinarstvo tega kraja 

ima velik pomen tudi v gospodarskem smislu. Področje se ponaša z eno najlepših vinskih cest v 

Sloveniji in je v Martinovem času priljubljen cilj domačih in tujih obiskovalcev. 
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V koncept organizacije in izvedbe Martinovanja v Ormožu 2018 sodi tudi dogajanje v 

Martinovem šotoru, ki bo tudi letos lociran na Kerenčičevem trgu (na prostoru stare komunale). 

V neposredni bližini šotora (na Kerenčičevem trgu bo potekal zanimiv program, ki bo zajemal 

tradicionalni Martinov sejem, v soboto, dne 10. 11. 2018 z začetkom ob 8.oo uri, ki vsako leto 

pritegne več kot 1000 obiskovalcev, program turističnih društev, ki bodo oživela običaje, ki so 

povezani z vinsko trto in vinom, obeta se nam tudi zanimiva kulinarična razstava v prostorih 

nekdanje blagovnice Tima. »Martinov šotor« bo stal v neposredni bližini celotnega dogajanja, 

tako da bo omogočen pretok ljudi. Glasbeni in drugi zabavni program se bo v prireditvenem 

šotoru odvijal pretežno v popoldanskih in večernih urah. Program vseh prireditev bo objavljen na 

spletnem portalu http://www.martinovanje.si/program.html 

 

Pripraviti pa je potrebno tudi kvalitetno gostinsko ponudbo in zabavno glasbeni program s 

priznanimi imeni domačih in tujih glasbenikov v Martinovem šotoru, kar je predmet tega razpisa.  

 

Javni zavod TKŠ Ormož bo z izbranim partnerjem sklenil medsebojno pogodbo, s katero bo 

urejeno razmerje glede izvedbe predmeta tega javnega razpisa. 

 

 

 

2. PREDMET IN POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA 

 
Vsebina projekta 

Predmet javnega razpisa je izbira partnerja za organizacijo in izvedbo projekta »Martinovanje 

Ormož 2018 – Organizacija in izvedba gostinske ponudbe in zabavno glasbenega programa v 

Martinovem šotoru«. 

 

V okviru projekta bo partner organiziral in izvedel gostinsko ponudbo in zabavno glasbeni 

program v »Martinovem šotoru« v terminu od 09. 11. 2018 do vključno 11. 11. 2018 (zaključek v 

zgodnjih jutranjih urah 11. novembra 2018).  

 

Javni partner priporoča partnerju v projektu, da sodeluje pri pripravi in izvajanju programa 

promocije, ki se nanaša na program Martinovanja Ormož 2018. 

 

Za potrebe realizacije projekta bo javni partner zagotovil uporabo javnih površin in uporabo 

»Martinovega šotora« dimenzije 50 m x 15 m. 

 

Ostala medsebojna razmerja med javnim in partnerjem v projektu se bodo podrobneje uredila s 

samo pogodbo. 
 

Način financiranja projekta  

Partner v projektu nosi poslovno tveganje financiranja dela projekta »Martinovanje v Ormožu   

2018 – Organizacija in izvedba gostinske ponudbe in zabavno glasbenega programa v 

Martinovem šotoru«, kakor sledi v nadaljevanju.  

 

 

 

http://www.martinovanje.si/program.html
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Partner v projektu bo: 

• zagotovil ponudbo hrane in pijače (ki naj temelji na domači, lokalni ponudbi), 

• zagotovil zabavno glasbeni program z ozvočenjem in razsvetljavo ter kril s tem povezane 

stroške (ozvočenje zagotovi za ves čas delovanja prireditvenega šotora), 

• prijavil prireditev na upravni enoti za svoj program v šotoru, 

• pridobil vsa dovoljenja za obratovanje v šotoru ter odgovarjal za vse morebitne nastale 

nepravilnosti, ki lahko nastanejo ob postrežbi pijače, pripravi in postrežbi hrane, 

• zagotovil dodatni šotor (dimenzij 25 m × 15 m) in v njem v primeru slabega vremena 

omogočil javnemu partnerju izvedbo prireditev, ki bi se drugače odvijale na prostem v 

času dnevnega programa prireditve,  

• zagotovil mize in klopi (cca. 60 kom.) ter zagotovil postavitev v času prireditve,  

• zagotovil vse potrebno za delovanje kuhinje v prireditvenem šotoru in poskrbel, da se 

bodo malice na koncu obračunale le glede na vnovčene kupončke za malico,  

• zagotovil čiščenje v prireditvenem šotoru in neposredni okolici šotora (parkirni prostori) in 

kril vse stroške s tem povezane,  

• zagotovil ustrezno varovanje v skladu z varnostnim načrtom vključno z gasilsko stražo in 

kril vse stroške s tem povezane, 

• upošteval navodila vodje prireditve ter varnostne službe, 

• kril stroške ustreznega števila WC-jev in odvoza odpadkov, 

• kril stroške plačila SAZAS-a in IPF-a, 

• sodeloval pri odločanju in izvedbi programa promocije za projekt Martinovanje Ormož 

2018. 

 

Javni partner bo: 

• prijavil prireditev na upravni enoti za svoj program v času dnevnega dogajanja, 

• postavil »Martinov šotor«, ki leži na parceli št. 986, 332 k.o. Ormož, Kerenčičev trg 13 in 

soglasje lastnikov parcele, da dovolijo postavitev šotora in izvedbo prireditve,  

• pokrival stroške priklopa elektrike in vode, stroške najema prostora, porabljene elektrike 

in vode v šotoru, 

• zagotovil peč za ogrevanje ter pokrival stroške ogrevanja, 

• delno pokrival stroške oglaševanja; media plan in budget za promocijo se izdela v 

sodelovanju s partnerjem v projektu,  

• po vnaprejšnjem dogovoru zagotovil etnološki program (glede na razpoložljivost in 

dogajanje) v šotoru (krst mošta, folklorne skupine, ljudski pevci in godci) oba dneva 

prireditve, 

• pokrival stroške malice za etnološke skupine (krst mošta ...), za študente in ostale 

sodelavce, ki bodo pomagali v izvedbi »Martinovega« programa, ter za člane godb za 

pokal Vinka Štrucla. Ocenjujemo, da jih bo skupaj cca. 650 (organizator sporoči točno 

število malic teden dni pred izvedbo prireditve, obračun malice je po vnovčenih bonih), 

• v sodelovanju z izbranim partnerjem v projektu izdelal ponudbe za turistične agencije in 

ostale potencialne skupinske obiskovalce prireditve, 

• skupaj z izbranim partnerjem v projektu vršil trženje »martinovega produkta«, 

• poskrbel za vodenje turističnih skupin, 
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• koordiniral aktivnosti vseh deležnikov prireditve. 

 

Postopek izbire partnerja v projektu 

Cilj postopka je izbrati partnerja, ki bo z javnim partnerjem sodeloval pri projektu »Martinovanja 

Ormož 2018 – Organizacija in izvedba gostinske ponudbe in zabavno glasbenega programa v 

Martinovem šotoru«. 

 

Prednost pri izbiri bodo imeli partnerji s kakovostno in lokalno gostinsko ponudbo in glasbenimi 

programi, ki bodo po oceni ocenjevalne komisije bolj atraktivni in aktualni. 
 

Ostali pogoji za predložitev prijav 

Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za 

dejavnost, ki je predmet razpisa, v državi članici EU, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa 

predpisana dovoljenja, opremo in znanje.  

 

Kandidati prevzemajo vse stroške priprave prijave in končne ponudbe, ki bi jim nastali v 

postopku izbire izvajalca za izvedbo projekta »Martinovanja Ormož 2018 – Organizacija in 

izvedba gostinske ponudbe in zabavno glasbenega programa v Martinovem šotoru«. 

 

Kandidati z oddajo prijave pristajajo na način izvedbe postopka, kot je opredeljen v razpisni 

dokumentaciji. 

 

Vsak kandidat lahko predloži oziroma nastopa le v eni prijavi. Kandidat, ki nastopa v več kot eni 

prijavi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse prijave, v katerih 

nastopa. Vse diskvalificirane prijave bodo obravnavane kot neustrezne in bodo zavržene. 

 

Prijavo lahko predloži kandidat (gospodarski subjekt), ki nastopa samostojno ali skupina 

gospodarskih subjektov. Skupina subjektov mora ob prijavi predložiti pravni akt (sporazum ali 

pogodbo) o skupni izvedbi projekta.  

 

Pravni akt o skupni izvedbi projekta mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti 

posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo le-tega. Pravni akt o skupni izvedbi projekta 

mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov zastopa neomejeno 

solidarno do naročnika. Pravni akt o skupni izvedbi projekta se priloži kot priloga ponudbene 

dokumentacije.  

 

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov 

izbrana na tem razpisu. 
 

 

 

 

 

 

 



8/29 

Dodatni pogoji javnega partnerja glede organizacije in izvedbe projekta, ki je predmet 

razpisa 

 

1.  Riziko odpovedi projekta in s tem povezane stroške nosi izbrani partner v projektu. 

 

2.  Gostinske storitve in zabavno glasbeni program se izvajajo v času obratovanja 

Martinovega šotora, ki je načrtovan v petek, 09. 11. 2018 med 10.00 uro in 03.00 uro 

naslednjega dne ter v soboto, 10. 11. 2018 med 08.00 uro dopoldan in 3.00 uro 

naslednjega dne. Dokončne ure nudenja gostinskih storitev in zabavno glasbenega 

programa se uskladijo z javnim partnerjem (priporočljivo je, da bi eno točilno mesto v 

šotoru bilo na voljo že pred samo uradno uro – predvsem zaradi sejma v soboto).  

 

Partner v projektu naj po končanem dnevnem programu poskrbi, da bodo lahko gostje, ki 

so v šotoru tam ostali tudi med pripravo na večerni del programa (npr. v soboto je 

predvidena podelitev priznanj godbam v šotoru).  

 

3.  Za izvedbo gostinske ponudbe mora partner zagotoviti zadostno ekipo ljudi (natakarjev in 

ostalega osebja), vso potrebno infrastrukturo (mize, klopi, kuhinja, točilni pulti,…) ter 

poskrbeti za vse, kar glede delovnih razmerij in izvajanja gostinske dejavnosti zahteva 

veljavna zakonodaja.  

 

4.  Gostinske storitve zajemajo nudenje lokalne hrane in pijače. Ponudba hrane naj pretežno 

vključuje tradicionalne jedi, ki so značilne za martinovanje in Prlekijo (več informacij o tem 

lahko dobite na Javnem zavodu TKŠ Ormož). Jedilnik se uskladi in potrdi z javnim 

partnerjem. Partner v projektu naj ob prijavi predloži okvirni predlog vinske in gastro-

kulinarične ponudbe.  

 

5.  Partner v projektu mora cene hrane in pijač oblikovati primerno okolju in krajevnim 

značilnostim ter vrsti prireditve ter jih uskladiti z javnim partnerjem.  

 

6.  Partner v projektu je dolžan ponudbo vin v Martinovem šotoru uskladiti z javnim 

partnerjem. Na cenik so lahko uvrščena le vina, ki bodo potrjena s strani javnega partnerja 

in Društva vinogradnikov Ljutomersko - ormoških goric Jeruzalem. Kriterij za uvrstitev na 

cenik pri špricar vinu je najboljše ocenjeno vino iz ljutomersko - ormoškega podokoliša na 

ocenjevanju za »Naj špricar - Ormož 2018« iz obeh ocenjevalnih komisij. Svojega 

zmagovalca bo izbrala strokovna komisija, prav tako tudi komisija potrošnikov, torej sta 

lahko na cenik uvrščeni največ dve vini iz ocenjevanja. Tudi pri rdečih vinih morajo imeti 

prioriteto vina pridelana v ljutomersko - ormoškem podokolišu.  

 

Partner v projektumora predložiti po 2 steklenici vsakega vzorca, ki ga bo točil v 

»Martinovem šotoru«, najpozneje do petka, 2. 11. 2018 javnemu partnerju v potrditev. 

Javni partner bo potrdil upravičenost uvrstitve vzorcev vina na cenik najkasneje do torka,  

06. 11. 2018. Prav tako si javni partner pridržuje pravico odvzeti vzorec vina v toku same 

izvedbe prireditve in preveriti identičnost z vzorcem, kot je bil prijavljen na tekmovanje . 

Partner v projektu in njegovi dobavitelji so dolžni spoštovati vinarsko zakonodajo.  
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7.  Izbrani partner mora zagotoviti prost vstop vsem obiskovalcem prireditve do začetka 

večernega programa. Javni partner dovoljuje izbranemu partnerju v projektu, da lahko za 

večerni del prireditvi uvede vstopnino po vnaprejšnjem dogovoru. Če se pokaže potreba, 

da se postreže goste še po končanem dnevnem programu (v času priprave na večerni 

program), bo to partner v projektu tudi izpeljal.  

 

8.  Partner mora imeti izkušnje na področju, ki je predmet razpisa (pri organizaciji vsebinsko 

podobnih projektov in prireditev). 

 

9.  Zabavno glasbeni program prireditve naj bo oba dneva prireditve, tako v petek, 09. 11. 

2018, kot v soboto, 10. 11. 2018, namenjen širokemu krogu obiskovalcev in različnim 

ciljnim skupinam z namenom, zagotoviti zabavo za vsak okus. Zabavno glasbeni program 

se obvezno predloži kot priloga k prijavi na javni razpis. 

 

10.  Partner v projektu zagotovi ozvočenje »Martinovega šotora« za celotni čas prireditve. 

 

11.  Pred podpisom pogodbe mora izbrani partner v projektu dostaviti podpisane pogodbe z 

glasbenimi izvajalci. Naročnik bo ob približno enakih referencah preferiral domače 

izvajalce glasbenega programa. 

 

12.  Partner v projektu mora imeti vse izpolnjene obveznosti do javnega partnerja in lokalnega 

gospodarstva. 

 

13.  Partner v projektu mora pri izvedbi projekta tesno sodelovali z javnim partnerjem in ga 

tekoče obveščati o stanju na projektu. 

 

14.  Partner v projektu mora imeti veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s 

predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali 

trgovski register. 

 

15.    Partner v projektu se zaveže, da bo vsa tehnična dela, ki se navezujejo na Martinov šotor, 

usklajeval z javnim partnerjem.  

 

16.  Partner v projektu se zaveže, da bo vse odpadke ločeval po predpisih, ki so za to določeni 

in jih odlagal v posode, ki jih bo zagotovilo KPO Ormož d.o.o. 

 

17.  Partner v projektu lahko v času prireditev organizira delovanje garderobe (z osebjem in 

blagajno). 

 

18.  Partner v projektu mora javnemu partnerju omogočiti reklamiranje sponzorjev in drugih 

sodelujočih v Martinovem šotoru.  

 

19.  Z glasbenim in zabavnim programom mora biti pokrit ves čas prireditve v šotoru. 

 

20.  Partner v projektu mora zagotoviti potrebne označbe za označitev šotora in lokacije 

prireditve ter parkirišč - javni partner posreduje število potrebnih panojev za usmeritev k 

prizorišču in na parkirišča. 
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21.  Partner v projektu se obvezuje, da bo prijavil prireditev v Martinovem šotoru v skladu s 

predpisi, ki urejajo javne shode oz. javne prireditve. 

 

22.  Partner v projektu se obvezuje, da bo poravnal stroške SAZAS-a in IPF-a, ki so vezani na 

prireditev v »Martinovem šotoru«, 

 

23.   Partner v projektu mora podpisati Pogodbo o izvedbi projekta »Martinovanja Ormož 2018 –          

Organizacija in izvedba gostinske ponudbe in zabavno glasbenega programa v 

Martinovem šotoru« o izvedbi zabavno glasbenega programa  najpozneje v roku 15 dni po 

tem ko, je bil obveščen s strani javnega partnerja, da je bil izbran za organizacijo in 

izvedbo gostinske ponudbe in zabavno glasbenega programa v »Martinovem šotoru« 

Martinovanje Ormož 2018. V primeru, da tega ne stori, lahko javni partner odstopi od 

pogodbe in ponovi razpis. 

 

 

 

3. PRIPRAVA PRIJAVE 

 

Za popolno prijavo je potrebno predložiti: 

• izpolnjen in podpisan obrazec »OBR-1« (PODATKI O PONUDNIKU); 

• če kandidat nastopa s partnerji, mora predložiti tudi kopijo veljavne pogodbe o skupnem 

nastopanju (partnerska pogodba) in izpolnjena obrazca »OBR-1a« in »OBR-1b« (IZJAVA 

PARTNERJEV PRI SKUPNEM NASTOPANJU); 

• izpolnjen in podpisan obrazec »OBR-2« (IZJAVA O SEZNANITVI RAZPISNIH 

POGOJEV); 

• izpolnjen in podpisan obrazec »OBR-3« (IZJAVA O NEKAZNOVANOSTI); 

• izpolnjen in podpisan obrazec »OBR-4« (IZJAVA O STRINJANJU S POSEBNIMI 

POGOJI JAVNEGA RAZPISA); 

• izpolnjen in podpisan obrazec »OBR-5« (VZOREC POGODBE); 

• izpolnjen in podpisan obrazec »OBR-6« (ODPREMA NASLOVNICE); 

• priloge iz točke 4 (»Merila za izbiro partnerja v projektu«) in točke 5 (»Preverjanje 

sposobnosti«) te razpisne dokumentacije,  

• zabavno – glasbeni program in vse ostale zahtevane priloge navedene v razpisni 

dokumentaciji,  

• okvirni predlog vinske in gastro-kulinarične ponudbe ter  

• parafiran osnutek pogodbe (ponudnik ne vpisuje manjkajočih podatkov v osnutku 

pogodbe).  
 

Prijava mora biti pisna in v celoti sestavljena v slovenskem jeziku. 
 

Javni partner bo zavrgel prijavo zainteresiranega kandidata kot neustrezno, če: 

• ne bo pripravljena v skladu s to razpisno dokumentacijo, 

• zainteresirani kandidat ne bo predložil zahtevanih dodatnih dokazil v postavljenem roku, 

kot je to opredeljeno v tej razpisni dokumentaciji.    
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Vsi dokumenti, ki jih predloži zainteresirani kandidat, morajo izkazovati aktualno stanje 

zainteresiranega kandidata.  
 

Prijava mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki 

enakih obrazcih, izdelanih s strani zainteresiranega kandidata, podpisana od osebe ali oseb, ki 

imajo pravico zastopanja zainteresiranega kandidata in parafirana, kjer je to zahtevano. 
 

Zainteresirani kandidat mora vse obrazce, ki sestavljajo prijavo, datirati, podpisati in žigosati. 
 

Morebitne popravke pri izpolnjevanju obrazcev mora zainteresirani kandidat opremiti z žigom in 

podpisom. 
 

Če javni partner na podlagi prejete prijave utemeljeno dvomi o osnovni sposobnosti 

zainteresiranega kandidata, lahko zaprosi pristojne organe za vse potrebne informacije o 

osnovni sposobnosti zainteresiranih kandidatov. 
 

Zainteresirani kandidati v nobenem primeru niso upravičeni do povračila kakršnihkoli stroškov, ki 

jih imajo oz. bi jih utegnili imeti s pripravo prijave. 

 

 

 

 

4. MERILA ZA IZBIRO PARTNERJA 

 

Izbran bo kandidat, ki bo ponudil najugodnejšo ponudbo in sicer glede na spodaj opredeljena 

merila.  

 

Pri odločanju o izbiri partnerja se kot merila upoštevajo naslednji kriteriji: 

1. Reference izvajalcev glasbeno - zabavnega programa                     max. 40 točk 

2. Reference kandidata                       max. 40 točk 

3. Kakovost gastro - kulinarične in vinske ponudbe                    max. 20 točk 

 

Največje skupno število točk, ki ga kandidat lahko doseže, je 100. 

 

Izbrana bo ponudba kandidata, ki bo dosegel najvišje skupno število točk (seštevek meril). 

Naročnik si pridržuje pravico, da za posamezne navedbe v ponudbi zahteva dodatna pojasnila. 

Javni partner bo za odločanje o izbiri partnerja v projektu imenoval komisijo, ki bo v širši sestavi 

lahko verodostojno ocenila vse prijave na razpis.  

 

 

A. Reference izvajalcev glasbeno zabavnega programa                         

 

Kvaliteto in aktualnost izvajalcev glasbeno zabavnega programa bo komisija točkovala z 

maksimalno do 40 točk. Ocene bodo podane na obrazcu, ki ga bo pripravil javni partner.  
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B. Reference kandidata  

 

Za vsako ustrezno referenco prejme kandidat 5 točk, vendar skupaj ne več kot 40 točk. Kot 

ustrezne reference se bodo štele reference kandidata, iz katerih je razvidno, da je že organiziral 

podobne prireditve v primerljivem obsegu. Kandidat je dolžan sam pripraviti ustrezne dokumente 

kot prilogo k ponudbi, iz katerih so razvidne njegove reference. 

 

 

C. Kakovost gastro - kulinarične in vinske ponudbe 

Ponudnik mora ob prijavi predložiti jedilnik z opisom jedi ter vinsko karto, lahko predloži tudi 

fotografije. Pri točkovanju (maksimalno do 20 točk) bo komisija upoštevala vključenost in 

pestrost lokalne gastro – kulinarične in vinske ponudbe.  

 

 

 

 

5. PREVERJANJE SPOSOBNOSTI 

 
Pogoji za priznanje sposobnosti 

Za sodelovanje v postopku izbire partnerja v projektu, mora zainteresirani kandidat izpolnjevati 

pogoje navedene spodaj. Izpolnjevanje dokazuje z dokazili, ki so navedeni pri posamičnem 

pogoju. Zainteresirani kandidat je dolžan v primeru, če se pojavi dvom o izpolnjevanju pogoja, 

javnemu partnerju na njegovo pisno zahtevo predložiti druga dodatna dokazila o izkazovanju 

spodaj opredeljenih pogojev. 

 

1. Izjava o nekaznovanosti v smislu pogojev iz obrazca 3 (OBR-3 IZJAVA O 

NEKAZNOVANOSTI)). 

  

2.  Kandidat v času oddaje prijave ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali 

drugem postopku, ki ima lahko za posledico prenehanje kandidata. Pogoj mora izpolnjevati 

vsak izmed partnerjev pri skupnem poslu. 

 

Dokaz: lastna izjava kandidata oz. izpolnjen obrazec OBR-2 (IZJAVA O SEZNANITVI 

RAZPISNIH POGOJEV) 

 

3.  Kandidatu glede na predpise o preprečevanju korupcije ni prepovedano sklepati poslov z 

javnim partnerjem (pogoj mora izpolnjevati vsak izmed partnerjev pri skupnem poslu). 

 

Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Javni partner bo štel, da je kandidat z 

vložitvijo prijave in podpisom obrazca OBR-1 (PODATKI O PONUDNIKU) podal lastno 

izjavo, da mu glede na predpise o preprečevanju korupcije ni prepovedano sklepati poslov z 

javno upravo. 

 

4.  Kandidat ima poravnane vse davke in prispevke ter v zadnjih šestih mesecih pred izdajo 

obrazca ni imel dospele neporavnane obveznosti v skladu z ZDavP-2 in z Zakonom o izvržbi 

in zavarovanju (ZIZ, pogoj mora izpolnjevati vsak izmed partnerjev pri skupnem poslu, 

potrdila pa ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma, določenega za oddajo ponudbe). 
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Dokaz: Potrdilo pristojnega Davčnega urada, iz katerega je razvidno, da ima kandidat 

poravnane vse davke in prispevke  

 

Javni partner si pridržuje pravico, da v fazi ocenjevanja usposobljenosti kandidatov, od 

kandidatov zahteva, da predložijo pojasnila in/ali dodatna dokazila s katerimi potrdijo navedbe iz 

prijave. 

 

 

 

6. ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV 

 
Predložitev prijav 

Rok za predložitev prijav je 27. 6. 2018 do vključno 12.00 ure.  

 

Prijave morajo do roka za predložitev prispeti v pisarno Javnega zavoda TKŠ Ormož v TIC 

Ormož bodisi priporočeno po pošti ali pa z osebno vročitvijo na naslov: 

 

Javni zavod za turizem, šport in kulturo občine Ormož 

Grajski trg 3 

2270 Ormož 

 

Na kuverti oziroma ovitku mora biti vidna oznaka "PONUDBA - NE ODPIRAJ – 

MARTINOVANJE ORMOŽ 2018 - ORGANIZACIJA IN IZVEDBA GOSTINSKE PONUDBE IN 

ZABAVNO GLASBENEGA PROGRAMA V MARTINOVEM ŠOTORU«.  

 

Kuverta oziroma ovitek mora biti zapečaten.  

 

Če kuverta ne bo pravilno označena, jo bo naročnik vrnil neodprto pošiljatelju oz. jo označil kot 

neustrezno ponudbo. Ponudbo, ki ni predložena pravočasno, se bo prav tako neodprto vrnilo 

pošiljatelju. 

 

Prijave, ki do roka ne bodo predložene na ta naslov, bodo zavržene kot prepozne oziroma bodo 

štele za neustrezno oddane. Prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do 

pisarne Javnega zavoda TKŠ Ormož oziroma TIC-a Ormož prispeti do zgoraj navedenega roka, 

sicer bodo štete za prepozno prejete in ne bodo obravnavane.  

 

Predložitev prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji in merili javnega razpisa. 

 
Obravnava  prijav 

Postopek obravnave prijav za partnerja v projektu vodi komisija, ki jo imenuje javni partner. 

 

Komisija lahko od zainteresiranih kandidatov zahteva dodatna pojasnila njihovih prijav. 

 

Po oddaji prijav lahko javni partner izvede še poljubno število krogov pogajanj, preden izbere 

partnerja v projektu. 
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Veljavnost prijav 

Prijava mora biti veljavna najkasneje 45 dni od dneva odpiranja ponudb. 

 
Variantne prijave 

Prijave za del javnega razpisa in variantne prijave se ne bodo upoštevale. 

 

 

 

8. IZBIRA PARTNERJA 

 

Javni partner bo najkasneje v roku 10 dni po odpiranju prijav izdal pisno odločitev o izbiri 

partnerja za organizacijo in izvedbo projekta »Martinovanje v Ormožu 2018 – Organizacija in 

izvedba gostinske ponudbe in zabavno glasbenega programa v Martinovem šotoru«. 

 

Odločitev o izbiri partnerja v projektu bo poslana vsem kandidatom, ki so sodelovali v postopku 

izbire partnerja v projektu.  

 

Javni partner ni zavezan k izbiri kateregakoli kandidata. 

 

Javni partner bo z izbranim kandidatom sklenil pogodbo, v kateri bodo natančno opredeljene 

pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank – javnega partnerja in izbranega partnerja v 

projektu.  

 

Če izbrani kandidat zavrne sklenitev pogodbe, lahko javni partner pogodbo sklene s tistim 

kandidatom, ki je oddal naslednjo najugodnejšo končno ponudbo. 

 

 

9. TERMIN ZA IZVEDBO PROJEKTA 

 

Partner v projektu mora celotno organizacijo in izvedbo projekta Martinovanje v Ormožu 2018 – 

Organizacija in izvedba gostinske ponudbe in zabavno glasbenega programa v Martinovem 

šotoru«, ki je predmet razpisa, izvesti v terminu od 09. do 11. novembra 2018 v zgodnjih jutranjih 

urah. 

 

Izključno pravico izvajanja gostinske ponudbe in zabavno glasbenega programa v prireditvenem 

šotoru pridobi partner v projektu s podpisom pogodbe in s tem nastane pogodbeno razmerje.  

 

 

10. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

 

Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dobijo na spletni strani Občine Ormož in na spletni 

strani www.ormoz.net.  

 

 

 

JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO IN ŠPORT OBČINE ORMOŽ 

                     Andreja Brglez, direktorica 

 

http://www.ormoz.net/
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RAZPISNI OBRAZCI 

OBR-1 

PRIJAVA 

 

Predmet javnega razpisa 

Martinovanje v Ormožu 2018 – Organizacija in izvedba 

gostinske ponudbe in zabavno glasbenega programa v 

Martinovem šotoru«. 

 

PODATKI O PONUDNIKU 

 

Firma oz. ime  

Zakoniti zastopnik  

ID za DDV  

Številka TRR  

Matična številka  

Naslov  

Št. registracije  

Datum registracije  

Registrsko sodišče  

Številka telefona  

Številka telefaksa  

Elektronska pošta za 
obveščanje ponudnika  

Kontaktna oseba ponudnika 
za obveščanje  

Odgovorna oseba za podpis 
pogodbe 

 

 
 
Kraj in datum: 

 

 

Žig: 

 

 

Podpis odgovorne osebe 

ponudnika: 

 

________________________ 
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OBR-1a  

 

SEZNAM PARTNERJEV PRI SKUPNEM NASTOPANJU 

 

Partnerji (v primeru skupnega nastopanja) 

Firma oz. ime (partner 1)  

Št. registracije  

Datum registracije  

Registrsko sodišče  

  

Firma oz. ime (partner …)  

Št. registracije  

Datum registracije  

Registrsko sodišče  

 

Opomba: v obrazec je potrebno vnesti vsakega izmed partnerjev, ki nastopajo pri skupni 

ponudbi. 

 

 

Obvezni prilogi:  

• pravni akt o skupni izvedbi projekta, 

• pooblastilo partnerjev za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov. 

 

 

 

 

 

Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe 

ponudnika: 

 

_____________________ 
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OBR-1b  

 

IZJAVA PARTNERJEV PRI SKUPNEM NASTOPANJU 

 

 

Predmet javnega razpisa 

Martinovanje v Ormožu 2018 – Organizacija in izvedba 

gostinske ponudbe in zabavno glasbenega programa v 

Martinovem šotoru«. 

 

 

 

IZJAVLJAMO, 

 

da imamo medsebojno poravnane vse poslovne obveznosti 

 

(kraj, datum) žig (podpis partnerja) 

(kraj, datum) žig (podpis partnerja) 

(kraj, datum) žig (podpis partnerja) 

(kraj, datum) žig (podpis partnerja) 

(kraj, datum) žig (podpis partnerja) 
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OBR-2   

IZJAVA 

 

V primeru skupne ponudbe izjavo poda vsak izmed partnerjev.  

 

Naziv ponudnika  

Naslov ponudnika  

 

Predmet javnega razpisa 

Martinovanje v Ormožu 2018 – Organizacija in izvedba 

gostinske ponudbe in zabavno glasbenega programa v 

Martinovem šotoru«. 

 

 

Podpisani zakoniti zastopnik / pooblaščenec ponudnika izjavljam: 

• da smo seznanjeni z vsemi določili povabila in navodila za pripravo ponudbe ter pogoji 

za udeležbo v postopku oddaje javnega razpisa. V primeru, da naša ponudba ne bo 

izbrana oziroma bo naša ponudba nepopolna, ne bomo uveljavljali odškodnine iz tega 

naslova, 

• da smo določila povabila, navodila in pogoje za udeležbo razumeli ter soglašamo, da so 

sestavni del ponudbe, 

• da smo ponudbo pripravili in predložili skladno z zahtevami, navedenimi v omenjenem 

povabilu in navodilu, 

• da so vsi podatki v ponudbi resnični in da za resničnost podatkov prevzemamo popolno 

(tudi odškodninsko) odgovornost, 

• ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, 

navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetni javni razpis, 

• v prijavi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni, 

• da v primeru, da naročnik glede na razpoložljiva sredstva določi eventualno manjši 

obseg del od razpisanega, odstopi od podpisa pogodbe ali da iz kakršnegakoli razloga 

razveljavi razpis oz. ne izbere nobenega ponudnika, ne bomo uveljavljali odškodnine iz 

tega naslova, 

• da se strinjamo z opredeljenimi določili v priloženem osnutku pogodbe in jo bomo v 

primeru, da bomo izbrani za izvajanje razpisanih del podpisali brez dodatnih zahtev in 

ugovorov. 

 

Zavedamo se, da nas bo naročnik izločil: 

• če bomo podali neresnične podatke, 

• če na naročnikov poziv ne bomo v roku predložili zahtevanih dokazov za izpolnjevanje 

pogojev, 

• če ne bomo odpravili morebitne formalno nepopolne ponudbe ali 

• če bomo kako drugače naročniku onemogočili, da na podlagi veljavne izbire z nami 

sklene pogodbo. 

 

Potrjujemo izpolnjevanje naslednjih pogojev: 

• proti nam ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za 

začetek postopka prisilne poravnave, prav tako nismo v postopku prisilne poravnave ali 
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v postopku prisilnega prenehanja oz. z  našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja 

sodišče,  

• nismo opustili poslovne dejavnosti in nismo v katerem koli podobnem položaju,  

• kot gospodarski subjekt nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za 

prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem, prav tako pa nam ni mogoče na kakršni 

koli upravičeni podlagi dokazati veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih 

pravil, 

• imamo poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve, 

• imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnih 

naročanj in partnerjev v predhodnih postopkih javnih razpisov, 

• smo registrirani za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je 

registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register in imamo 

dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (če ga 

zakon zahteva), 

• da izpolnjujemo vse ostale pogoje, navedene in zahtevane v razpisni dokumentaciji. 

 

S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto. 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj in datum: 

 

Žig: Podpis odgovorne osebe 

ponudnika: 

 

____________________ 
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OBR-3 

IZJAVA O NEKAZNOVANOSTI 

 

V primeru skupne ponudbe izjavo poda vsak izmed partnerjev.  

 

Prav tako izjavo poda vsak izmed zakonitih zastopnikov ponudnika/partnerja. 

 

Naziv ponudnika  

Naslov ponudnika  

 

Predmet javnega razpisa 

Martinovanje v Ormožu 2018 – Organizacija in izvedba 

gostinske ponudbe in zabavno glasbenega programa v 

Martinovem šotoru«. 

 

Kot zakoniti zastopnik ponudnika/partnerja potrjujem izpolnjevanje naslednjih pogojev: 

 

• kot ponudnik in zakoniti zastopnik nismo pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, 

ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje, sprejemanje 

podkupnine pri volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, 

jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito 

posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, 

preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje 

denarja, 

 

• kot ponudnik in zakoniti zastopnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije 

zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti 

finančnih interesov Evropske skupnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj in datum: 

 

Žig: Podpis odgovorne osebe 

ponudnika: 

 

 

____________________ 

 

 

 

Podpis zakonitega 

zastopnika / partnerja: 

 

_______________________ 
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OBR-4 

IZJAVA O STRINJANJU S POSEBNIMI POGOJI JAVNEGA RAZPISA 

 

Naziv ponudnika  

Naslov ponudnika  

 

Predmet javnega razpisa 

Martinovanje v Ormožu 2018 – Organizacija in izvedba 

gostinske ponudbe in zabavno glasbenega programa v 

Martinovem šotoru«. 

 

 

IZJAVLJAMO 

 

 

1. Da soglašamo z minimalnim trajanjem prireditve, to je v petek, 09. 11. 2018 od  10.00 ure 

do 03.00 ure naslednjega dne in v soboto, 10. 11. 2018 od 08.00 ure do 03.00 ure 

naslednjega dne. Strinjamo se, da se dokončne ure trajanja programa uskladijo z javnim 

partnerjem. 

2. Da bomo zagotovili ozvočenje in osvetlitev prireditve s strokovno usposobljenim osebjem. 

3. Da bomo zagotovili prost vstop v Martinov šotoru na vse dnevne prireditve do začetka 

večernega programa in obenem obiskovalcem, ki so v šotoru v času priprave na večerni del, 

zagotovili, da se v njem mirno zadržijo in ga zapustijo po lastni želji. Po potrebi bo 

obiskovalcem na voljo vsaj eno točilno mesto v šotoru.  

4. Da imamo izkušnje na področju, ki je predmet razpisa (pri organizaciji vsebinsko podobnih 

prireditev). 

5. Da bomo vinsko in gastro-kulinarično ponudbo usklajevali z organizatorji po vsebini, kakor 

tudi cenah in da bomo spoštovali določila iz 4., 5. in 6. točke poglavja »Dodatni pogoji 

javnega partnerja glede organizacije in izvedbe projekta, ki je predmet razpisa« (8. stran 

razpisa). 

6. Da bomo vse storitve izvedli v skladu s pravili stroke in navodilih s strani javnega partnerja.  

7. Da bo zabavno glasbeni program prireditev namenjen širokemu krogu obiskovalcev in 

različnim ciljnim skupinam oziroma bomo poskrbeli za vsak glasbeni okus.  

8. Da bomo pred podpisom pogodbe dostavili podpisane pogodbe z glasbenimi izvajalci. 

Izjavljamo, da bodo najmanj polovico glasbenega programa, ki je del naše ponudbe, 

sestavljali slovenski izvajalci.  

9. Da imamo izpolnjene vse obveznosti do javnega partnerja. 

10. Da bomo pri izvedbi projekta oziroma prireditve tesno sodelovali z javnim partnerjem in ga 

tekoče obveščali o stanju na projektu. 
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11. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, 

v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register. 

12. Da bomo odpadke ločevali po za to določenih predpisih in jih primerno odlagali. 

13. Da bomo prijavili prireditev v Martinovem šotoru v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo za 

javne shode oziroma javne prireditve. 

14. Da bomo poravnali stroške SAZAS-a in IPF-a, ki so vezani na prireditev v Martinovem 

šotoru. 

15. Da bomo sodelovali pri izboru media plana in določitvi budgeta za potrebe promocije 

projekta. 

 

 

 

 

Kraj in datum: 

 

Žig: Podpis odgovorne osebe 

ponudnika: 

 

 

____________________ 
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OBR-5: VZOREC POGODBE 

 

1. JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM, KULTURO IN ŠPORT OBČINE ORMOŽ, Grajski trg 3, 2270 

Ormož, davčna številka: 57718954, matična številka: 7268181000, ki ga zastopa 

direktorica Andreja BRGLEZ (v nadaljevanju  javni partner) 

 

in 

 

 
2. ________________________________________________________________________, 

davčna številka: __________________, matična številka:__________________, TRR: 

___________________________________, ki ga/jih zastopa 

____________________________ (v nadaljevanju partner v projektu) 

 

skleneta naslednjo 

 

 

POGODBO 

o izvedbi projekta »Martinovanja Ormož 2018 – Organizacija in izvedba gostinske  

ponudbe in zabavno glasbenega programa v Martinovem šotoru« 

 
1. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel javni razpis za izbiro partnerja v projektu, 

za izvedbo projekta »Martinovanje v Ormožu 2018 – Organizacija in izvedba gostinske ponudbe 

in zabavno glasbenega programa v prireditvenem šotoru«. 

 

Partner v projektu je bil izbran kot najprimernejši ponudnik za izvedbo projekta »Martinovanje v 

Ormožu 2018 – Organizacija in izvedba gostinske ponudbe in zabavno glasbenega programa v 

prireditvenem šotoru« po ponudbi št. ___________, z dne ___________. Izbran kandidat je 

ponudil naj celovito ponudbo, glede na opredeljena merila v razpisni dokumentaciji.  

 

Razpisna dokumentacija, program in ponudba izvajalca št. _______, z dne ____________, so 

priloge k tej pogodbi in njen sestavni del, zato mora partner izvesti tudi vse obveznosti, ki niso 

izrecno navedene v tej pogodbi, izhajajo pa iz navedenih prilog.   
 

2. člen 

V okviru projekta bo partner v projektu organiziral in izvedel gostinsko ponudbo in zabavno 

glasbeni program v Martinovem šotoru v terminu od  09. 11. 2018 do vključno 10. 11. 2018 

(zaključek v zgodnjih jutranjih urah 11. 11. 2018).  

 

Partner v projektu bo: 

1. zagotovil ponudbo hrane in pijače (ki naj temelji na domači, lokalni ponudbi), 

2. zagotovil zabavno glasbeni program z ozvočenjem in razsvetljavo ter kril s tem 

povezane stroške (ozvočenje zagotovi za ves čas delovanja prireditvenega šotora), 
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3. prijavil prireditev na upravni enoti za svoj program v šotoru, 

4. pridobil vsa dovoljenja za obratovanje v šotoru ter odgovarjal za vse morebitne nastale 

nepravilnosti, ki lahko nastanejo ob postrežbi pijače, pripravi in postrežbi hrane, 

5. zagotovil dodatni šotor (dimenzij 25 m × 15 m) in v njem v primeru slabega vremena 

omogočil javnemu partnerju izvedbo prireditev, ki bi se drugače odvijale na prostem v 

času dnevnega programa prireditve,  

6. zagotovil mize in klopi (cca. 60 kom.) ter zagotovil postavitev v času prireditve,  

7. zagotovil vse potrebno za delovanje kuhinje v prireditvenem šotoru in poskrbel, da se 

bodo malice na koncu obračunale le glede na vnovčene kupončke za malico,  

8. zagotovil čiščenje v prireditvenem šotoru in neposredni okolici šotora (parkirni prostori) in 

kril vse stroške s tem povezane,  

9. zagotovil ustrezno varovanje v skladu z varnostnim načrtom vključno z gasilsko stražo in 

kril vse stroške s tem povezane, 

10. upošteval navodila vodje prireditve ter varnostne službe, 

11. kril stroške ustreznega števila WC-jev in odvoza odpadkov, 

12. kril stroške plačila SAZAS-a in IPF-a, 

13. sodeloval pri odločanju in izvedbi programa promocije za projekt Martinovanje Ormož 

2018. 

 

Partner v projektu nosi poslovno tveganje financiranja projekta »Martinovanje v Ormožu 2018 – 

Organizacija in izvedba gostinske ponudbe in zabavno glasbenega programa v prireditvenem 

šotoru«. Samostojno odgovarja za vso škodo, ki izvira iz dejavnosti, ki je predmet te pogodbe. 
 

3. člen 

Javni partner bo: 

1. zagotovil »Martinov šotor« dimenzije 50 x 15 m, vključno s postavitvijo in podiranjem. 

Postavil  bo oder v tem šotoru. Ta šotor bo stal  na parceli, ki je v lasti Občine Ormož in 

družine Diermayr, od katerih je zagotovljeno soglasje za postavitev in obratovanje 

»Martinovega šotora« in ga bo partner v projektu prav tako lahko v celoti uporabil za 

svoje namene, 

2. prijavil prireditev na upravni enoti za svoj program v času dnevnega dogajanja, 

3. pokrival stroške priklopa elektrike in vode, stroške najema prostora, porabljene elektrike 

in vode v šotoru, 

4. zagotovil peč za ogrevanje ter pokrival stroške ogrevanja, 

5. delno pokrival stroške oglaševanja; media plan in budget za promocijo se izdela v 

sodelovanju s partnerjem v projektu,  

6. po vnaprejšnjem dogovoru zagotovil etnološki program (glede na razpoložljivost in 

dogajanje) v šotoru (krst mošta, folklorne skupine, ljudski pevci in godci) oba dneva 

prireditve, 

7. pokrival stroške malice za etnološke skupine (krst mošta ...), za študente in ostale 

sodelavce, ki bodo pomagali v izvedbi »Martinovega« programa, ter za člane godb za 

pokal Vinka Štrucla. Ocenjujemo, da jih bo skupaj cca. 650 (organizator sporoči točno 

število malic teden dni pred izvedbo prireditve, obračun malice je po vnovčenih bonih), 

8. v sodelovanju z izbranim partnerjem v projektu izdelal ponudbe za turistične agencije in 

ostale potencialne skupinske obiskovalce prireditve, 

9. skupaj z izbranim partnerjem v projektu vršil trženje »martinovega produkta«, 
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10. poskrbel za vodenje turističnih skupin, 

11. koordiniral aktivnosti vseh deležnikov prireditve, 

 

Prav tako se javni partner zavezuje, da bo partnerju nudil vso potrebno pomoč pri prijavi, kakor 

tudi izvedbi prireditve. 
 

4. člen 

Partner v projektu mora izpolniti naslednje pogoje javnega partnerja glede organizacije in 

izvedbe projekta, ki je predmet pogodbe: 

1.  Riziko odpovedi projekta in s tem povezane stroške nosi izbrani partner v projektu. 
 
2.  Gostinske storitve in zabavno glasbeni program se izvajajo v času obratovanja 

Martinovega šotora, ki je načrtovan v petek, 09. 11. 2018 med 10.00 uro in 03.00 uro 
naslednjega dne ter v soboto, 10. 11. 2018 med 08.00 uro dopoldan in 3.00 uro 
naslednjega dne. Dokončne ure nudenja gostinskih storitev in zabavno glasbenega 
programa se uskladijo z javnim partnerjem.  

Partner v projektu naj po končanem dnevnem programu poskrbi, da bodo lahko gostje, ki 

so v šotoru tam ostali tudi med pripravo na večerni del programa (npr. v soboto je 

predvidena podelitev priznanj godbam v šotoru).  

 

3.  Za izvedbo gostinske ponudbe mora partner zagotoviti zadostno ekipo ljudi (natakarjev in 

ostalega osebja), vso potrebno infrastrukturo (mize, klopi, kuhinja, točilni pulti,…) ter 

poskrbeti za vse, kar glede delovnih razmerij in izvajanja gostinske dejavnosti zahteva 

veljavna zakonodaja.  

 

4.  Gostinske storitve zajemajo nudenje lokalne hrane in pijače. Ponudba hrane naj pretežno 

vključuje tradicionalne jedi, ki so značilne za Martinovanje in Prlekijo (več informacij o tem 

se lahko dobi na Javnem zavodu TKŠ Ormož). Jedilnik se uskladi in potrdi z javnim 

partnerjem. Partner v projektu naj ob prijavi predloži okvirni predlog vinske in gastro-

kulinarične ponudbe.  

 

5.  Partner v projektu mora cene hrane in pijač oblikovati primerno okolju in krajevnim 

značilnostim ter vrsti prireditve ter jih uskladiti z javnim partnerjem.  

 

6.  Partner v projektu je dolžan ponudbo vin v Martinovem šotoru uskladiti z javnim 

partnerjem. Na cenik so lahko uvrščena le vina, ki bodo potrjena s strani javnega partnerja 

in Društva vinogradnikov Ljutomersko - ormoških goric Jeruzalem. Kriterij za uvrstitev na 

cenik pri špricar vinu je najboljše ocenjeno vino iz ljutomersko - ormoškega podokoliša na 

ocenjevanju za »Naj špricar - Ormož 2018« iz obeh ocenjevalnih komisij. Svojega 

zmagovalca bo izbrala strokovna komisija, prav tako tudi komisija potrošnikov, torej sta 

lahko na cenik uvrščeni največ dve vini iz ocenjevanja. Tudi pri rdečih vinih morajo imeti 

prioriteto vina pridelana v ljutomersko - ormoškem podokolišu.  

 

Partner v projektu mora predložiti po 2 steklenici vsakega vzorca, ki ga bo točil v 

»Martinovem šotoru«, najpozneje do petka, 2. 11. 2018 javnemu partnerju v potrditev. 

Javni partner bo potrdil upravičenost uvrstitve vzorcev vina na cenik do 6. 11. 2018. Prav 

tako si javni partner pridržuje pravico odvzeti vzorec vina v toku same izvedbe prireditve in 

preveriti identičnost z vzorcem, kot je bil prijavljen na tekmovanje. Partner v projektu in 

njegovi dobavitelji so dolžni spoštovati vinarsko zakonodajo.  
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7.  Izbrani partner mora zagotoviti prost vstop vsem obiskovalcem prireditve do začetka 

večernega programa. Javni partner dovoljuje izbranemu partnerju v projektu, da lahko za 

večerni del prireditvi uvede vstopnino po vnaprejšnjem dogovoru. Če se pokaže potreba, 

da se postreže goste še po končanem dnevnem programu (v času priprave na večerni 

program), bo to partner v projektu tudi izpeljal.  

 

8.  Partner mora imeti izkušnje na področju, ki je predmet razpisa (pri organizaciji vsebinsko 

podobnih projektov in prireditev). 

 

9.  Zabavno glasbeni program prireditve naj bo oba dneva prireditve, tako v petek, 09. 11. 

2018 kot v soboto, 10. 11. 2018, namenjen širokemu krogu obiskovalcev in različnim 

ciljnim skupinam z namenom, zagotoviti zabavo za vsak okus. Zabavno glasbeni program 

se obvezno predloži kot priloga k prijavi na javni razpis. 

 

10.  Partner v projektu zagotovi ozvočenje »Martinovega šotora« za celotni čas prireditve. 

 

11.  Pred podpisom pogodbe mora izbrani partner v projektu dostaviti podpisane pogodbe z 

glasbenimi izvajalci. Naročnik bo ob približno enakih referencah preferiral domače 

izvajalce glasbenega programa. 

 

12.  Partner v projektu mora imeti vse izpolnjene obveznosti do javnega partnerja in lokalnega 

gospodarstva. 

 

13.  Partner v projektu mora pri izvedbi projekta tesno sodelovali z javnim partnerjem in ga 

tekoče obveščati o stanju na projektu. 

 

14.  Partner v projektu mora imeti veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s 

predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali 

trgovski register. 

 

15.    Partner v projektu se zaveže, da bo vsa tehnična dela, ki se navezujejo na Martinov šotor, 

usklajeval z javnim partnerjem.  

 

16.  Partner v projektu se zaveže, da bo vse odpadke ločeval po predpisih, ki so za to določeni 

in jih odlagal v posode, ki jih bo zagotovilo KPO Ormož d.o.o. 

 

17.  Partner v projektu lahko v času prireditev organizira delovanje garderobe (z osebjem in 

blagajno). 

 

18.  Partner v projektu mora omogočiti brezplačno reklamiranje za javnega partnerja, Občino 

Ormož in ostale institucije, ki jih določi javni partner. Z ostalimi sponzorji lahko partner v 

projektu samostojno sklene pogodbe o reklamiranju v »Martinovem šotoru«.  

 

19.  Z glasbenim in zabavnim programom mora biti pokrit ves čas prireditve v šotoru. 

 

20.  Partner v projektu mora zagotoviti potrebne označbe za označitev šotora in lokacije 

prireditve ter parkirišč - javni partner posreduje število potrebnih panojev za usmeritev k 

prizorišču in na parkirišča. 

 

21.  Partner v projektu se obvezuje, da bo prijavil prireditev v Martinovem šotoru v skladu s 

predpisi, ki urejajo javne shode oz. javne prireditve. 
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22.  Partner v projektu se obvezuje, da bo poravnal stroške SAZAS-a in IPF-a, ki so vezani na 

prireditev v »Martinovem šotoru«, 
 

5. člen 

V primeru, da partner ne podpiše pogodbe v roku 15 dni po prejemu obvestila od strani javnega 

partnerja, da je bil izbran za organizacijo in izvedbo gostinske ponudbe in zabavno glasbenega 

programa v »Martinovem šotoru« Martinovanje Ormož 2018, lahko javni partner odstopi od 

pogodbe in ponovi razpis. Izbrani kandidat na ponovljenem razpisu nima pravice kandidirati. 

 

Če izbrani partner ne izpolni svoje obveznosti iz 7. točke 4. člena te pogodbe, lahko javni 

partner obračuna pogodbeno kazen v višini neplačila malic za člane pihalnih godb, etnološke 

skupine in ostale sodelujoče, za katere bo dobil bone. Partner v projektu pa ne nosi 

odgovornosti, če mu vinogradnik ni dobavil vina, ki ga je naročil. Odgovoren pa je, če takega 

vina ne izloči iz ponudbe in cenika v »Martinovem šotoru« na opozorilo javnega partnerja. V 

primeru, če javni partner zahteva izločitev vina iz ponudbe v »Martinovem šotoru«, se morata 

partnerja dogovoriti za nadomestno vino v skladu s  6. točko 4. člena te pogodbe. 
 

6. člen 

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe, 

in da bosta pri tem ravnali kot dobra gospodarja. Prav tako se obvezujeta, da bosta morebitne 

spore rešila sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, bo za to pristojno sodišče v Ormožu. 
 

 

7. člen 

Skrbnik pogodbe na strani partnerja v projektu je __________________________. 

 

Skrbnik pogodbe na strani javnega partnerja je Andreja BRGLEZ, direktorica Javnega zavoda 

za turizem, kulturo in šport Občine Ormož.  
 

8. člen 

Protikorupcijska klavzula 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno 

korist za: 

• pridobitev posla ali 

• za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

• za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

• za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali 

njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, 

je nična. 
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9. Člen 

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od 

pogodbenih strank po dva (2) izvoda.  

 

 

 

 

Datum: Datum: 

  

Partner v projektu: Javni partner: Andreja BRGLEZ 

 Javni zavod za turizem, kulturo in šport 

Občine Ormož 

 

 

 

 

 

                           Žig 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

                           Žig 

 

______________________________ 
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OBR-6:  ODPREMA NASLOVNICE 

 

 

 

 

 

 

Sprejme: 

 Javni zavod za turizem, kulturo in šport 
Občine Ormož 

Grajski trg 3 

2270 Ormož 

"PONUDBA - NE ODPIRAJ – MARTINOVANJE 

ORMOŽ 2018 - ORGANIZACIJA IN IZVEDBA 

GOSTINSKE PONUDBE IN ZABAVNO 

GLASBENEGA PROGRAMA V MARTINOVEM 

ŠOTORU«. 

Naziv ponudnika 

Ulica, št. 

Poštna št, naziv pošte 


