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Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje, objavlja, 

 

POVABILO K SODELOVANJU 

 »PRAVLJIČNO CELJE 2020«  
Gostinska dejavnost 

 

Zavod Celeia Celje, v nadaljevanju organizator projekta, objavlja javno povabilo za 

sodelovanje pri izvedbi gostinske dejavnosti v okviru projekta »PRAVLJIČNO CELJE 
2020«, ki bo potekal od 28. 11. do 31. 12. 2020 v središču mesta Celja, vsak dan med 
10.00 in 21.00 uro.   
 

Na javno povabilo se lahko prijavijo samostojni podjetniki, posamezniki in vse pravne 

osebe, ki so registrirane in imajo vsa predpisana dovoljenja za opravljanje gostinske 

dejavnosti. 
 

Ob tem velja izpostaviti, da morajo vsi interesenti upoštevati terminski in vsebinski načrt 
dogajanja v sklopu Pravljičnega Celja 2020, ki zajema dopoldanski in popoldanski 

program na mestnih ulicah in trgih.  
 

Celotna izvedba projekta in s tem gostinske dejavnosti je odvisna od odlokov vlade in 

ukrepov pristojnih institucij, v zvezi s preprečevanjem širjenja okužb s Koronavirusom.  

 

GOSTINSKI PROGRAM 

Od ponudnika se pričakuje gostinska ponudba prilagojena lokaciji in vsebini dogajanja 

Pravljičnega Celja 2020 in pod pogoji ter smernicah NIJZ, zaradi trenutnega stanja okužb 
s Koronavirusom. 

 

GOSTINSKA OPREMA 

Gostinska oprema mora biti prilagojena trenutnim smernicam NIJZ zaradi preprečevanja 
okužb s Koronavirusom. Na lokacijah niso dovoljene pagode, le senčniki v bež barvi brez 

reklamnih napisov. Gostinska oprema mora biti stilsko prilagojena lokaciji in vsebini 

dogajanja Pravljičnega Celja 2020 ter predhodno usklajena z organizatorjem.  
 

LOKACIJA GOSTINSKE DEJAVNOSTI  

Izbrani ponudnik mora zagotoviti gostinsko storitev na Stanetovi ulici. Predvideva se tudi 

gostinska storitev v Gubčevi ulici, ki pa ni pogoj tega povabila. Mikrolokacijo gostinske 

dejavnosti določi organizator v dogovoru s ponudnikom.  
 

KRITERIJI IN MERILA PRI IZBORU PONUDNIKA 

1. Prednost pri izboru imajo ponudniki gostinstva, ki delujejo na območju Celja, kar 
pa ni nujni pogoj razpisa. 

2. Ponudniki morajo pripraviti idejni projekt umeščanja gostinske opreme v prostor. 
3. Pri izboru bodo imeli prednost ponudniki gostinstva z referencami, ki izkazujejo:  

- izvajanje pestre gostinske storitve npr.: cateringi za različna praznovanja, 
zaključene družbe, obletnice, sestanke… 

- izvajanje gostinske storitve na večjih dogodkih z več kot 1000 obiskovalci 
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- izvajanje kulinaričnih novosti za večje skupine obiskovalcev: zajtrki, kavarniški 
večeri, degustacije s kuharskimi chefi … 

4. V primeru, da se prijavi več ponudnikov, bo narejen izbor ponudnika po presoji 

organizatorja.  

5. Izbran ponudnik je sposoben izvajati gostinsko dejavnost na dodeljenih lokacijah 

s strani organizatorja.  

 

OBVEZNOSTI PONUDNIKA 

Ponudnik je na lokaciji dolžan priskrbeti in zagotoviti vso potrebno opremo za izvajanje 
gostinske storitve in sicer: 

- hiško – gostinsko, katera sodi v kontekst sejma in je predhodno potrjena s strani 

organizatorja,  

- namestiti primerno gostinsko opremo, ki je dovoljena in prilagojena trenutnim 

smernicam NIJZ, zaradi okužb s Koronavirusom, 

- zagotoviti konkurenčne in z organizatorjem usklajene cene za prodajo,  

- izvajati gostinsko storitev po principu »take away« storitev, (v primeru, da bodo 

gostinski obrati zaprti zaradi okužb s Koronavirusom) 

- ponudnik mora spoštovani in dosledno izvajati navodila NIJZ-ja glede na trenutno 

stanje okužbe z virusom Koronavirusom, 

- v primeru morebitne okužbe s Koronavirusom ali zdravstvenega inšpekcijskega 
nadzora, Zavod Celeia Celje ne nosi odgovornosti, temveč jo ponudnik sam,  

- zagotoviti čiščenje prostora na lokaciji. 
 

Potrebo po močnejšem električnem toku oz. priključku v gostinski hiški je potrebno 
pravočasno sporočiti organizatorju. Električna napeljava bo zavarovana in nameščena 
skladno z varnostnimi predpisi.  
 

Ves čas organizacije in izvedbe mora ponudnik sodelovati z organizatorjem in upoštevati 
njegova navodila ter upoštevati standarde, ki jih ta zahteva.  
 

INFORMACIJA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV  

Zavod Celeia bo osebne podatke obdeloval z namenom izvedbe projekta »PRAVLJIČNO 
CELJE« na podlagi pogodbe o sodelovanju oziroma v okviru postopka za sklenitev 

pogodbe o sodelovanju. Zavod bo hranil in varoval osebne podatke skladno z roki 

določenimi v klasifikacijskem načrtu zavoda in na način, da ne bo prišlo do morebitnih 
neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam.   Zavod bo omogočil obdelavo 
oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim 
uporabnikom: pooblaščeni zaposleni zavoda, pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne 
podatke pri pogodbenem obdelovalcu zavoda ter osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop 
do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov. Če zahtevani 
osebni podatki ne bodo zagotovljeni, zavod ne bo mogel izvesti postopka sklenitve 

pogodbe. Podpisnik/podpisnica vloge ima v zvezi z osebnimi podatki, ki se nanašajo 
nanj/o, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti 

in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim 
varstvom pravic). Pravice lahko uveljavlja preko kontaktnih podatkov zavoda. Podrobnejše 
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informacije o načinu ravnanja zavoda z osebnimi podatki, so na voljo na spletni strani 
zavoda, preko kontaktnih podatkov zavoda ter preko kontaktnih podatkov pooblaščene 
osebe za varstvo osebnih podatkov, ki so dostopni na spletni strani zavoda. 
 

NAVODILO ZA ODDAJO PONUDBE: 

Vsi zainteresirani ponudniki oddajo svojo ponudbo s prilogami:  

- izpolnjen obr. št. 1 in obr. št. 2, 

- idejni izris projekta,  

- specifikacijo predvidenega vložka v investicijo, 

- dokazilo o registraciji gostinske dejavnosti (kopijo potrdila oziroma rednega izpiska 

iz sodnega registra/poslovnega registra AJPES), 

- dokazilo, da ponudnik ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, 
postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije, za zadnje 3 mesece, 

- veljavni cenik storitev. 

 

Vlogo z obveznimi prilogami je potrebno oddati na naslov: Zavod za kulturne prireditve in 

turizem Celeia Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje, v zaprti kuverti z oznako: »PRIJAVA 

PRAVLJIČNO CELJE 2020 – GOSTINSKA STORITEV» do vključno 09. 11. 2020 (velja 

poštni žig za priporočeno pošiljko). 
 

JAVNO POVABILO bo na ogled: do 09. 11. 2020 na spletnih naslovih:  

https://www.visitcelje.eu :https://www.visitcelje.eu/sl/poslovna-stran/zavod-celeia-celje/ in 

www.celje.si. 
 

 

INFORMACIJE:  

Kontaktna oseba:  

Snežana Gabrovec, referentka za prireditve 

t: ++386 3 428 79 32  

f: ++386 3 428 79 31 

GSM: ++386 51 681 990                              

Elektronska pošta: snezana.gabrovec@celje.si 

www.celeia.info 
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Obrazec št. 1  
 

PODATKI O PONUDNIKU:  

naziv ponudnika  

(kot bo naveden v pogodbi)  

 

naslov in kraj ponudnika  

(kot bo naveden v pogodbi)  

 

zakoniti zastopnik ponudnika  

telefon, mobilni telefon   

elektronska pošta   

matična številka   

ID za DDV   

zavezanec za DDV                  da                                         ne 

številka transakcijskega računa in 
banka  

 

odgovorna oseba za podpis pogodbe  

funkcija odgovorne osebe za podpis  

pogodbe  

 

kontaktna oseba   

telefon kontaktne osebe   

elektronska pošta kontaktne osebe   

 

 

 

 

Kraj in datum:   Žig:   Podpis ponudnika:  
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Obrazec št. 2 

 

OPIS PONUDBE: 

 

 

 

 

 

Kraj in datum:   Žig:   Podpis ponudnika:  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


