
Javno naročilo za vzdrževanje spletnih strani Filmskega sklada R Slovenije  

Št. javnega naročila: 5/10 

 

1. Naročnik: 

Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana 

 

2.   Predmet razpisa 

Naročnik razpisuje javno naročilo za vzdrževanje spletne strani www.film-sklad.si  z namenom 

transparentne predstavitve delovanja naročnika kot javnega organa in predstavljanja slovenske 

filmske ustvarjalnosti; ter spletne strani www.fsf.si , z namenom promocije Festivala slovenskega 

filma.  

Obveznosti izvajalca bodo zajemale predvsem: 

- Administracijo sistema 

- Vzdrževanje domenskega strežnika 

- Odpravo napak v delovanju spletnih mest 

- Ažuriranje vsebine 

- Popravke v izvorni kodi 

- Izobraževanje in usposabljanje naročnika za samostojno upravljanje s spletnim mestom 

- Zagotavljanje varnostne kopije vseh datotek 

- Prilagajanje razvojnih tehnologij glede na spremembe zahtev brskalnikov ali spletnih 

strežnikov 

- Posodobitve na željo naročnika 

 

3.   Specifikacije naročila 

Izbrani izvajalec bo obstoječi spletni strani vzdrževal na nivoju že izdelanih modulov in ju po potrebi 

nadgradil z novimi možnostmi. Osnovna menijska struktura bo predvidoma ostala nespremenjena, 

lahko pa se spreminjajo ali dodajajo podmeniji; vsebina pa je predmet rednega posodabljanja oz. 

dopolnjevanja. 

Obstoječi moduli so:  

Modul za dodajanje novic 

Modul iskanja 

Flash animacija v glavi spletnega mesta 

Večjezična podpora za jezika slovenščina in angleščina 

http://www.film-sklad.si/
http://www.fsf.si/


Administracijski modul za preprosto urejanje vsebin 

Modul Baza filmov 

Modul za prikaz rezultatov obiska kino predstav 

Drevesni meni 

Naročanje na novice 

 

Dolžnost izbranega izvajalca bo tudi odpravljanje napak na obeh spletnih straneh ter podpora 

naročniku pri dodajanju vsebin. 

Pričakuje se aktivno sodelovanje izvajalca v smislu predlaganja optimalnih tehničnih rešitev glede na 

naročnikove potrebe in želje.   

Izvajalec mora biti sposoben tudi oblikovati slikovne in interaktivne vsebine za obe spletni strani iz 

materialov, ki mu jih zagotovi naročnik.  

Izvajalec mora zagotavljati optimizacijo spletnega portala za brskalnike.  

 

4. Merila za izbor ponudnika  

Izvajalec mora izpolnjevati pogoje o osnovni sposobnosti, poleg tega se bosta kot kriterija upoštevala 

cena in reference v razmerju 70 (cena):30 (reference). Ponudniki naj navedejo ceno za vzdrževanje 

obeh spletnih strani na mesečni osnovi.   

Izjava o izpolnjevanju osnovne sposobnosti naj bo priloga ponudbe. 

 

5. Zbiranje ponudb 

Ponudbe se zbirajo v tajništvu Filmskega sklada, na naslovu Filmski sklad Republike Slovenije, 

Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, do 4.6.2010. 

Ponudniki naj pošljejo ponudbe v zaprti kuverti s pripisom »ne odpiraj – razpis za vzdrževanje 

spletnih strani« 

 

Igor Kadunc 

    direktor 

 

Ljubljana, 25.5.2010 

Številka: IDOP 720/10 


