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SPLOŠNO  
 
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (v nadaljevanju: ZIC oz. upravljavec) objavlja 
javno povabilo za oddajo prostora v najem za gostinske storitve, v času prireditve Poletje na Vrhniki 
2021.  
 
Z gostinstvom na prireditvenem prostoru se lahko ukvarjajo za to registrirani pravni subjekti, ki 
izpolnjujejo vse veljavne predpise. V kolikor je interes za opravljanje gostinstva tudi na strani 
prijavljenih društev oz. drugih pravnih oseb s področij kulture in športa, se morajo o tem izrecno 
dogovoriti z ZIC-em in to obvezno navesti v prijavi.  
 
Časovnica prireditve Poletje na Vrhniki 2021: 1. 6. 2021–30. 9. 2021. 
 
ZIC v skladu z veljavnimi predpisi vabi s tem Javnim povabilom zainteresirane ponudnike/najemnike, 

naj oddajo svojo ponudbo za obratovanje gostinskega lokala v Športnem parku Vrhnika, v skladu in 

pod pogoji kot določa to povabilo. 

Javno povabilo je objavljeno na spletni straneh: 

- Občinski spletni strani: www.vrhnika.si  

- Portalu www.mojaobcina/vrhnika.si 

- Spletni strani Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika: www.visitvrhnika.si 
 

Vsak ponudnik si mora pred oddajo ponudbe ogledati lokacijo. Ogled izvede na lastne stroške. 

Podrobnejše informacije: Lina Celarc, 051 326 820, turizem@zavod-cankar.si. Zainteresirani ponudniki 

lahko za dodatna pojasnila v zvezi s povabilom pokličejo ali pošljejo vprašanja po elektronski pošti. 

1. Pogoji za sodelovanje  
Ponudnik, ki želi sodelovati, mora izpolnjevati vse splošne pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti 
in predložiti izpolnjeno prijavnico. Katerokoli dovoljenje in/ali soglasja od pristojnih organov in 
institucij, ki so potrebna, v skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje gostinske dejavnosti, je dolžan 
pridobiti izključno najemnik, na svoje stroške in na svoje tveganje.  
 

2. Predmet in namen povabila 
Predmet povabila je oddaja prostora v najem v Športnem parku Vrhnika, kjer bo gostinec postavil svoj 

premični objekt in inventar.  

Namen povabila je zagotovitev gostinske ponudbe toplih in hladnih napitkov/pijače v lastnem objektu, 
na lokaciji Športnega parka Vrhnika. 
Poleg prostora za gostinski lokal pridobi najemnik še pravico do souporabe ploščadi Športnega parka. 

Souporaba ploščadi je možna zgolj na podlagi pisnega dogovora z upravljavcem. 

3.  Splošen opis  

ZIC oddaja v najem prostor v velikosti 200 m2. Predmet najema je tudi souporaba sanitarij. 

4. Cena in čas trajanja najema 
Ceno za najem prostora oz. participacijo ponudi najemnik. V dogovoru z ZIC se lahko najemnik dogovori 

za obročno/mesečno odplačevanje denarne participacije. Pogodba o najemu prostora se sklene za 

obdobje od 1. 6. do 30. 9. 2021, z možnostjo podaljšanja najemnega razmerja.   

http://arhiv.vrhnika.si/
http://www.mojaobcina/vrhnika.si
http://www.visitvrhnika.si/
mailto:turizem@zavod-cankar.si


 

 

5. Drugi pogoji javnega povabila 
Cilj zbiranja ponudb je zagotovitev kakovostne ponudbe pijač vseh vrst, hladnih in toplih napitkov, 

lahko tudi hrane.  

Najemnik bo zadolžen, da bo izposojal športne rekvizite, kot so loparji, žoge in podobno, ki so v lasti 

ZIC-a.  

6. Lokacija:  
Gostinska ponudba se zagotovi na lokaciji Športni park Vrhnika, natančno lokacijo določita gostinec in 
zaposleni ZIC-a.  
 

7. Pogoji prijave:  
Na javno povabilo se lahko vse do razpisanega roka prijavijo:  
- posamezniki, samostojni podjetniki in vse pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje gostinske     
dejavnosti v Republiki Sloveniji in imajo vsa predpisana dovoljenja za opravljanje gostinske dejavnosti, 
ki je predmet javnega vabila,  

- ki niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v postopku 
likvidacije, 
- ki imajo izpolnjene vse obveznosti do javnega partnerja in občine Vrhnika, 
- ki niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v kazenskem zakoniku (UL 

RS, št. 50/12). 

ZIC ima pravico odpovedati sodelovanje, v kolikor prijavitelj v prijavi ne poda pravilnih podatkov. 

ZIC si pridržuje pravico, da zavrne sodelovanje z prijaviteljem, v primeru, da imajo z njim slabe izkušnje 
ali se izkaže, da le-ta ne izpolnjuje navedenih pogojev. ZIC si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe z 
nobenim izmed prijavljenih. Prednostno bodo obravnavani gostinski subjekti, ki delujejo v lokalni 
skupnosti. ZIC si pridržuje pravico do pogajanj s prijavitelji.  

 
8. Merila oz. kriteriji:  

Izbor bo izveden na podlagi naslednjih kriterijev: 
 

- Gostinska ponudba (50%), 
- višina participacije v evrih (50%). 

 
Višina ponujene participacije naj bo zapisana v EUR v znesku brez DDV. V dogovoru z ZIC se lahko 
omogoči obročno odplačevanje participacije, ki jo je prijavitelj navedel ob prijavi. 

Izbrana bo ponudba, ki bo med vsemi popolnimi prijavami izkazovala najboljše razmerje med naštetimi 
kriteriji. 
 

9. Vloga ponudnika: 
Najemnik si je dolžan priskrbeti in zagotoviti vse potrebno za nemoteno obratovanje, na primer barske 
mize, strežno osebje ter vse ostalo za nemoteno oskrbo obiskovalcev.  
 
Ves čas organizacije in izvedbe mora najemnik sodelovati z upravljavcem in upoštevati njegova 
navodila ter upoštevati standarde, ki jih zahteva ZIC.  

Na dogodkih ni dovoljeno pobirati vstopnine.  



 

Pri navedbi višine participacije naj prijavitelj upošteva tudi delež plačila stroškov, ki jih prevzame in 
poravna organizator (strošek infrastrukture, poraba elektrike, vode, smeti, ipd.).  

ZIC bo v času 4. 7.–29. 8. 2021 organiziral oz. soorganiziral manjše dogodke, ki bodo služili oživitvi 
kulturnega, športnega in turističnega utripa Vrhnike. 

Izbran prijavitelj s prevzemom infrastrukture in opreme sprejme odgovornost, da bo le ta vrnjena ZIC-
u v enaki obliki in vsebini ter nepoškodovana. V kolikor se infrastruktura in oprema poškoduje ali uniči 
v času najema, vse stroške krije izbrani kandidat. 

 
10. Obravnava prijav, obveščanje o njihovi ustreznosti in izbor:  

Prejete prijave bo obravnavala komisija, ki jo imenuje direktor ZIC-a. Komisija lahko zahteva dodatna 
pojasnila. Izbranega prijavitelja ZIC obvesti v najkrajšem možnem času in ga pozove k plačilu 
participacije. Če prijavitelj v določenem roku (7 dni) od prejema poziva ne plača, se šteje, da je prijavo 
umaknil.  
 

11. Navodilo za oddajo:  
Zainteresirani za sodelovanje se prijavijo na priloženi prijavnici ter dodajo priloge zahtevane v samem 
besedilu vabila. Vse prijave pošljite na elektronski naslov: turizem@zavod-cankar.si, najkasneje do 
ponedeljka, 24. 5. 2021, do 12.00 ure.  
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PRIJAVNICA ZA ODDAJO PROSTORA V NAJEM 
GOSTINSKE STORITVE NA LOKACIJI ŠPORTNEGA PARKA VRHNIKA 

PRIREDITEV POLETJE NA VRHNIKI 2021 
  

1. Podatki o prijavitelju/ponudniku   
 

Naziv/ ime in priimek / podjetje / organizacija  

Naslov   

Morebiten gostinski lokal in naslov  

Elektronski naslov   

Ime in priimek odgovorne osebe   

Kontaktna oseba   

GSM kontaktne ali odgovorne osebe  

 
2. Način sodelovanja na prireditvi in kratek opis ponudbe (opis sodelovanja, vključno s 
podatki o gostinski ponudbi, hrana, pijača, predvajanje glasbe,…) 
 

Načini sodelovanja   Opombe 

Pijača  DA NE Priložite cenik 

Hrana DA NE Priložite jedilnik 

 
3. Znesek celotne participacije: __________________ EUR (brez ddv) 
 
4. Reference prijavitelja (naštejte, opišite):  
 
 
5. Drugo: 
 
OBVEZNA PRILOGA: DOKAZILO O REGISTRACIJI (AJPES):     DA         NE 

DRUGE PRILOGE: _______________________   DA         NE 

 
S podpisom prijavnice potrjujem resničnost posredovanih podatkov. Z izbranim ponudnikom 
bo na podlagi sklepa o izbiri ponudnika izbrani ponudnik, v roku 7 dni po prejemu obvestila o 
izbiri, dolžan skleniti pogodbo o najemu prostora. V primeru, da tega ne stori, se šteje, da je 
ponudnik od pogodbe odstopil. 
 
 
DATUM:                                                            ŽIG                                                              PODPIS 
 

 
 

 


