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Datum: 5. 2. 2021
Štev. dok.: 8 / 2021
JAVNI POZIV
ZA UPORABO RAZSTAVNIH PANOJEV V MESTU V LETU 2021
1. Namen poziva in lastništvo razstavnih panojev ter opis teh:
KS društva, zavode in druge zainteresirane poziva, da predstavijo delo oz. projekte na razstavnih
panojih, ki so na voljo za predstavitev kakovostnih dosežkov ustvarjalnosti na različnih področjih. S
skrbno rabo panojev in ustrezno razvrstitvijo dogodkov KS želi približati pester kulturni utrip našega
okolja širši javnosti, prebivalcem, obiskovalcem in turistom, ki radi obiščejo stari del mesta.
Razstavni panoji so last Krajevne skupnosti Brežice, CPB 18, 8250 BREŽICE, ki jo zastopa predsednica
sveta KS Brežice, Alenka Černelič Krošelj.
Namenjeni so zunanji postavitvi na različnih javnih površinah na območju KS Brežice.
KS želi, da bi bili panoji ves čas v uporabi, hkrati pa pričakuje, da jih bodo uporabniki ustrezno
uporabljali in z odgovornim ravnanjem poskrbeli, da bodo še dolgo na voljo.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji, ki želijo sodelovati na javnem pozivu za uporabo
razstavnih panojev:
Na pozivu lahko sodelujejo prijavitelji in drugi zainteresirani, ki:
• imajo sedež na območju KS Brežice ali je njihovo delo povezano z območjem mesta Brežice
ter občine,
• projekt ima značaj javnega programa in je v javnem interesu ter ni komercialne narave,
• so organizatorji projekta.
3. Način prijave:
KS vsako leto objavi poziv za uporabo razstavnih panojev, v njem predstavi pogoje in določi datum
prijave. Po prejemu prijav skladno z možnostmi in željami KS uskladi termine za tekoče leto. Vsak
prijavitelj ima pravico do največ dveh terminov, ki so usklajeni po rezultatih poziva.
Prijavo za koriščenje panojev je potrebno vložiti na prijavnem obrazcu Podatki o prijavitelju, kjer je
treba navesti kratek opis projekta, ki ga bo društvo razstavljalo, predvideti rezervacijo panojev od do, število panojev in izpolniti izjavo (OBR-1KS - panoji).
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4. Rok za predložitev prijav in način predložitve:
Prijave je možno vložiti najkasneje do 28. 2. 2021 oziroma se poziv podaljša, če niso zasedeni vsi
termini, na elektronski naslov ks.brezice@gmail.com.
5. Izid poziva na prijave:
Prijavitelji bodo o izidu prijav in možnosti koriščenja panojev obveščeni najpozneje v 10 dneh od roka
za predložitev prijav. O izboru bo odločala komisija KS Brežice. Za usklajevanje terminov je pri KS
Brežice zadolžena Simona Mlakar. Komunikacija lahko poteka po e-pošti ali pa po telefonu 040 707
665 ter osebno.
6. Pogoji za uporabo razstavnih panojev in navodila za uporabo :
Uporaba razstavnih panojev je brezplačna, na promocijskih materialih pa je treba navesti podporo KS
pri izvedbi razstave z naslednjim zapisom: Razstavo je podprla Krajevna skupnost Brežice. Obvezna
je tudi uporaba logotipa.
Morebitna dovoljenja za postavitev na javnih površinah ureja vsak prijavitelj. KS Brežice ne odgovarja
za postavitev na izbranih površinah.
Tehnični pogoji:
− Za ustrezno uporabo panojev se mora vsak uporabnik posvetovati z Aleksandrom Rožmanom,
Artisk, ki izvaja tehnični del postavitve in je pooblaščeni tehnični skrbnik panojev;
− pri prenosu panojev je treba paziti, da ne pride do nesreče oz. poškodbe panojev ali pa
uporabnikov;
− Ob ugotovljenih poškodbah je treba takoj obvestiti kontaktno osebo KS Brežice in se dogovoriti
za ureditev.
7. Odgovornosti uporabnika razstavnih panojev:
Uporabnik odgovarja za razstavljena dela in za skrbno rabo panojev, kar pomeni, da sanira
morebitne poškodbe takoj po uporabi.
Uporabnik mora spoštovati dogovorjene termine in zagotoviti pospravljanje razstave v dogovorjenem
roku. Odgovorna oseba uporabnika bo podpisala Izjavo oziroma strinjanje s pogoji uporabe, ki
vsebujejo tudi navodila. Prav tako mora določiti kontaktno in odgovorno osebo.
KS Brežice ne odgovarja za poškodbe, ki nastanejo v času, ko oglasne table uporabljajo drugi
organizatorji. Poskrbi pa za redno spremljanje stanja panojev in za redno vzdrževanje
8. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo obrazec za prijavo:
Na spletni strani Občine Brežice (www.brezice.si) ali v pisarni KS Brežice v času uradnih ur.
9. Kontakt: dodatne informacije posreduje Simona
simona.mlakar@brezice.si ali ks.brezice@gmail.com)

Mlakar

(tel.

040/707-665,

e-mail:
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Alenka Černelič Krošelj
Predsednica sveta KS Brežice
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