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POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA ORGANIZACIJO VADBE “ZIMSKE RADOSTI NA LEDU” 

 

PREDMET IN NAMEN POVABILA: Športna Zveza Krško objavlja povabilo k oddaji ponudb za organizacijo vadbe 

»Zimske radosti na ledu«.  

 

NAČIN FINANCIRANJA: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za 

regionalni razvoj v sklopu projekta »Mar nam je za skupnost«. 

 

POGOJI PRIJAVE 

Oddaja ponudbe pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi določili povabila. Na povabilo se lahko do razpisanega 

roka prijavijo vsi:  športna društva, samostojni podjetniki, posamezniki in vse pravne osebe, ki so registrirane za 

opravljanje športne dejavnosti v Republiki Sloveniji in imajo vsa predpisana dovoljenja ter, da do Športne Zveze 

Krško nimajo neporavnanih obveznosti in niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne 

poravnave ali v postopku likvidacije; 

Ponudbe se lahko pošljejo po pošti na naslov Športna Zveza Krško, Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško ali po 

elektronski pošti na naslov szkrsko@gmail.com do 26. 07. 2019. Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo prispele k 

naročniku na naveden datum do 12. ure. Vloge, ki bodo prispele po roku za oddajo vlog, bodo zavržene.  

Popolna ponudba mora vsebovati ceno brez DDV in z DDV za opredeljene aktivnosti. 

 

AKTIVNOSTI : 

Prijavitelj bo sklop vadb »Zimske radosti na ledu« realiziral vobdobju od 01.11.2019 do 15.2.2019. Vadbe potekajo na 

lokaciji  montažnega zimskega drsališča v Krškem v popoldanskih urah po urniku, ki ga predloži ponudnik.  

Skupno število ur vadbe mora doseči vsaj 24 ur z vsaj tremi različnimi vadbenimi skupinami. V tem okviru mora 

izvesti oz. poskrbeti za: 

- Vadbo iz aktivnosti na ledu (drsanje, keglanje, igre na ledu ipd.) predstavitve športnih društev občine Krško s 

ciljno skupino šolski otroci, starostniki in osebe s posebnimi potrebami v skupaj vsaj treh vadbenih skupinah z 

vsaj po 6 ur vadbe (delo v skupinah), Vadba se mora v celoti izvajati na lokaciji  montažnega zimskega drsališča v 

Krškem, postavljenem v sklopu projekta »Mar nam je za skupnost«, 

- poskrbeti za vadbo v skladu z zakonskimi zahtevami (strokovnost, velikost skupin, varnost ipd.), 

- prispevek k promociji in prepoznavnosti športna v občini Krško.  

- odprtost vadbe in dostopnost širšemu krogu udeležencev.  

- jasno in ustrezno finančno konstrukcijo.  
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- promocijo prireditve tudi izven meja občine Krško preko različnih medijev (tisk, splet, socialna omrežja, ipd.).  

- objavo logotipov na promocijskem materialu prireditev po podani predlogi,  

- zagotovitev slikovnega in video materiala, izdelava videa prireditve s prikazom dogajanja, 

- materialne, kadrovske in organizacijske zahteve za uresničitev vadb,   

- pravočasno postavitev vseh komponent, ki jih potrebuje za izvedbo vadbe.   

- slediti smernicam »zelene aktivnosti«, izvajati v čim večji meri konkretne ukrepe zniževanja vplivov na okolje, 

Vadbe naj pripomorejo k promociji in prepoznavnosti občine Krško, športnih aktivnosti, ki so na voljo v občini, 

Športne zveze Krško, športnih društev občine Krško z namenom pospeševanja motivacije za šport in športne 

aktivnosti v občini, Priredite morajo biti namenjene različnim ciljnim skupinam, domačim, kot tudi tujim 

obiskovalcem. 

 

MERILO  oz. KRITERIJ:  Izbor ponudnikov za izvajanje projekta bo narejen na podlagi najbolj ugodne cene za 

organizacijo vadbe »Zimske radosti«.  

 

OBRAVNAVA PONUDB in IZBOR: Prejete ponudbe bodo obravnavane na osnovi kriterija najboljše cene na podlagi 

katere bo izbran najprimernejši ponudnik s katerim bo sklenjena pogodba. Ponudnika, katerega ponudba ne bo 

sprejeta, bo Športna Zveza Krško obvestila pisno (po pošti ali e-pošti) v roku 8 dni po poteku roka za oddajo 

ponudbe. 

Ponudbo za posamezni projekt sestavlja naslednja dokumentacija:  

1. Podatki o prijavitelju  

2. Reference prijavitelja (opis delovanja) 

3. Finančna ovrednotenje izvedbe aktivnosti (cena) 

V pogodbi bodo opredeljene in obojestransko usklajene obveznosti in pravice. Ponudnik je dolžan pri izvedbi 

programa slediti ponudbi. 

V primeru, da naročnik prejme manj kot 3 ponudbe za organizacijo in izvedbo projekta se rok za oddajo ponudb 

podaljša za en teden na 02.08.2019 do 12:00 ure.   

 

Krško, 18.07.2019 

 

Športna Zveza Krško 

Luka Šebek, predsednik 


