
Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem na podlagi Statuta 
občine Črna na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 12/2017)  objavlja 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI 
PRIREDITVE 26. GRADOVI KRALJA MATJAŽA 

Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, vabi vse 
zainteresirane subjekte, da skladno s tem pozivom, objavljenim na spletni strani 
Občine Črna na Koroškem, oddajo svoje ponudbe. 

Predmet zbiranja ponudb je Sodelovanje pri organizaciji prireditve 26. Gradovi kralja 
Matjaža, ki vključuje gostinsko ponudbo in organizacijo programa prireditve v soboto 
in nedeljo. 

Z izbranim subjektom bo sklenjena pogodba o sodelovanju v kateri bodo natančno 
opredeljene aktivnosti, obveznosti in način sodelovanja partnerjev pri organizaciji 
prireditve. 

Prednost pri izbiri bo imel interesent, ki bo ponudil bolj obsežen, zanimiv in inovativen 
program in višji lasten delež finančnih sredstev. 

Zainteresirani subjekti  morajo svojo ponudbo predložiti na naslov Občina Črna na 
Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem najkasneje do 15. decembra 2017. 

Ponudba mora biti zapakirana v ovojnici z napisom »PONUDBA GRADOVI KRALJA 
MATJAŽA – NE ODPIRAJ«.  

Prijavitelji lahko svoje ponudbe oddajo 

• s priporočeno pošto, na naslov Občina Črna na Koroškem, Center 101, 
2393 Črna na Koroškem, ali 

• osebno, v glavni pisarni najemodajalca, v prostorih Občine Črna na 
Koroškem (Center 101, 2393 Črna na Koroškem) 

Za pravočasno se šteje ponudba, ki je bila na sedež Občine Črna na Koroškem, 
Center 101, 2393 Črna na Koroškem, ne glede na način, dostavljena do 15.12.2017 
do 12. ure. 

Vse pravočasno oddane ponudbe bo pregledala s strani razpisovalca imenovana 
komisija. Z izbranim ponudnikom se bodo nato dogovorile vse podrobnosti 
sodelovanja in sklenila pogodba o sodelovanju pri organizaciji prireditve. 

Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

• da ima ustrezne organizacijske, kadrovske in tehnične kapacitete za 
sodelovanje pri organizaciji prireditve, 

• da ima ustrezne izkušnje z organizacijo podobnih prireditev. 

• da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, ki so predpisana z 
zakonom, 



• da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije. 

Ponudba mora vsebovati  izjave in dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega 
odstavka. 

Ponudba, ki jo odda zainteresirani subjekt,  mora vsebovati: 

• navedbo imena oziroma firme in naslova ponudnika, kratko predstavitev 
ponudnika ter kontaktno telefonsko številko, 

• matično številko in davčno številko oziroma ID številko za DDV; 

• predlog programa prireditve  

• oceno finančnih stroškov programa in gostinske ponudbe 

• višino lastnih finančnih sredstev, ki jih je pripravljen vložiti v organizacijo 
prireditve 

• reference oz. opis izkušenj z organizacijo podobnih prireditev. 
 
Ponudba mora biti veljavna najmanj do sklenitve pogodbe. 
 

Kontaktna oseb najemodajalca je: 

Irena Nagernik, tajnica občinske uprave, 02 87 04 816, 051 349 787, 
irena.nagernik@crna.si. 

Črna na Koroškem, 8.12.2017 

 

           ŽUPANJA 
Občine Črna na Koroškem 
      mag. Romana Lesjak  

 
  


