Naročnik:
SLOGA, platforma NVO za razvoj
globalno učenje in humanitarno pomoč
Povšetova 37, 1000 Ljubljana
Datum: 13. 4. 2021
Zadeva: Povpraševanje – strokovnjak_inja za logistiko – producent_ka, ki bo sodeloval_a pri
organizaciji dogodka na prostem v Ljubljani
A. Ozadje
SLOGA je platforma nevladnih, neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju mednarodnega
razvojnega sodelovanja, globalnega učenja in humanitarne pomoči. Namen platforme je
povezovanje in krepitev partnerstva slovenskih nevladnih ter neprofitnih organizacij (NVO), ki so
aktivne v državah v razvoju in/ali ozaveščajo slovensko in evropsko javnost o neenakomerni
porazdelitvi svetovnega bogastva in posledičnem pomenu globalne solidarnosti in soodvisnosti.
Platforma SLOGA je partner v projektu “End Climate Change, Start Climate of Change” - na kratko
#ClimateofChange (v nadaljevanju: #CoC). #CoC je projekt, ki ga financira Evropska komisija v
okviru programa DEAR (Development Education and Awareness Raising programme). Projekt je
namenjen ozaveščanju mladih Evropejcev, da bi bolje razumeli kompleksen odnos med podnebnimi
spremembami in migracijami z namenom, da bi spodbudili gibanje ozaveščenih ljudi, ki bi
spremenili tako lasten življenjski stil in hkrati zahtevali nove in naprednejše razvojne politike.
Projektu #CoC se je pridružilo 16 organizacij širom Evrope, ki bodo organizirale številne dejavnosti, s
katerimi bomo angažirali mlade med 16 in 35 let iz 23 držav.
B. Cilj storitve
Ena od ključnih dejavnosti kampanje, ki se bo pričela aprila, je vseevropska turneja ulične
umetnosti, ki se bo med julijem in novembrom ustavila v 10 evropskih mestih, tudi v Ljubljani. V
tednu, ko bo karavana prisotna v Ljubljani, bomo popestrili mestno dogajanje z večerno ulično
predstavo, 2 urbanima intervencijama in delavnico o trajnostnem razvoju. Konzorcij je za izvedbo
turneje najel italijanski konzorcij, ki ga sestavljata MagdaClan in cirkuška šola FLIC. Platforma
SLOGA išče izvajalca_ko, ki deluje na področju organizacije dogodkov na prostem, ki bo
sodeloval_a pri organizaciji dogodkov v Ljubljani.
Cilj storitve je podpreti platformo SLOGA pri organizaciji in izvedbi predstave, 2 urbanih intervencij in
delavnice ter promocijskih dejavnosti
C. Obseg storitve
1. Podpora platformi SLOGA pri izvedbi dejavnosti. Priprava in predstavitev izvedbenega
načrta, časovnice in rednega poročanja.
1.1. Ocena stroškov za izvedbo dogodka, priprava pogodb in iskanje podizvajalcev.
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2. Logistična podpora za potrebe izvedbe glavne predstave: identifikacija in pridobivanje
ustreznih dovoljenj in soglasij, potrebnih za izvedbo predstave (dovoljenje za lokacijo,
dovoljenje za uporabo zvočnih naprav, dostop do električnega toka, dovoljenje za postavitev
naprav, dovoljenje za dostop prevoznih sredstev - 2 polpriklopnikov in žerjava, dovoljenje za
izvedbo predstave…).
3. Identifikacija in pomoč organizatorju pri izpolnitvi vseh obveznosti, ki jih ima organizator
dogodka, kot so zagotovitev varnostne službe, zagotovitev ukrepov za preprečevanje okužb
s Covid-19, itd.
4. Logistična podpora za potrebe izvedbe urbanih intervencij: identifikacija in pridobivanje
ustreznih dovoljenj za potrebe izvedbe urbanih intervencij (dovoljenje za lokacijo, dostop do
električnega toka, dovoljenje za uporabo zvočnih naprav, dovoljenje za postavitev naprav,
dovoljenje za dostop prevoznih sredstev, dovoljenje za izvedbo gverilskih akcij…).
5. Identifikacija in zagotovitev prostorov (pripravljalni prostor, garderobni prostori, stranišče,
tuš kabine), namenjenih 12 nastopajočim, v neposredni bližini predstave.
6. Logistična podpora za potrebe promoviranja dejavnosti na lokacijah v Ljubljani (identificira in
pridobi ustrezna dovoljenja za postavitev stojnic…).
7. Pomoč pri promociji dogodka.
8. Pomoč pri koordinaciji in sodelovanju/komuniciranju organizatorja z morebitnim
koproducentom, Mestno občino Ljubljana in drugimi partnerji.
9. Podpora organizatorju pri identificiranju in zagotavljanju tehničnega osebja, potrebnega za
tekočo izvedbo dogodka.
10. Podpora organizatorju z zagotovitvijo elementov, potrebnih za tekočo izvedbo dogodka, kot
je vodni balast, itd.
11. Pomoč pri zagotovitvi nastanitve in poti ter hrane za nastopajoče in tehnično ekipo.
12. Pomoč pri pripravi vstopnic in prostora za gledalce.
13. Podpora konzorciju MagdaClan/FLIC v času trajanja predstave in urbanih intervencij v
Ljubljani.
14. Druge logistične potrebe.
Izvajalcu_ki platforma SLOGA ne zagotavlja uporabe svojih pisarniških prostorov.
D. Pričakovani rezultati
Izvajalec_ka bo skrbel_a za pravočasno in kakovostno izvedbo podpornih dejavnosti v vseh fazah
sodelovanja s končnim rezultatom:
(a) Izvedba glavne predstave v Ljubljani.
(b) Izvedba urbanih intervencij in delavnice v Ljubljani.
(c) Izvedba promocijskih dejavnosti.
(d) Izvedba drugih dejavnosti, vezanih na vseevropsko turnejo ulične umetnosti.
E. Časovni okvir in drugi podatki
Storitev, ki je predmet naročila, se po pogodbi izvede do zaključka turneje v Ljubljani, Sloveniji, to je
31. avgusta 2021. O točno določenem času zaključka se v primeru odpovedi ali kasnejše izvedbe
turneje naročnik in izvajalec medsebojno dogovorita.
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Aktivnost

2021

Podpis pogodbe

ob izbiri izvajalca_ke

Študija lokacij, zbiranje informacij in dokumentacije za potrebe
pridobivanja dovoljenj, logistične in tehnične evalvacije

Maj 2021

Pomoč pri organizaciji predstave, 2 urbanih intervencij in delavnice

Maj 2021 – julij 2021

Podpora pri sami izvedbi predstave, 2 urbanih intervencij in delavnice

Konec julija ali začetek
avgusta 2021

Ocenjena vrednost storitve je največ 4.500 eur (z vključenim DDV).
Gradivo: gradiva, ki jih bo naročnik izvajalcu dostavil, so v angleškem ali slovenskem jeziku.
Pogoji:

• Izkušnje pri organizaciji dogodkov na prostem.
• Odlične komunikacijske veščine v slovenskem in angleškem jeziku.

Izvajalec_ka mora prikazati reference s področja organizacije dogodkov na prostem s ponudbo:
• Prispele ponudbe morajo biti v slovenskem jeziku.
• Prispele ponudbe vključujejo najmanj 3 reference.
• Vrednost ponudb mora vsebovati vse stroške, tudi morebitne potne in/ali namestitvene
stroške, stroške hrane, ter druge materialne stroške. Ponudbe morajo vsebovati tudi DDV.
Ponudbo oddate najkasneje do torka, 20. aprila 2021 do 14.00, na elektronski naslov
mateja.skrt@sloga-platform.org. Prepozno prispele ponudbe se ne bodo upoštevale.
Za več informacij o programu in tehnični rider (v angleškem jeziku) se obrnite na Matejo Skrt na
mateja.skrt@sloga-platform.org.
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