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

objavlja, 

 

 

POVABILO ZA SODELOVANJE 

»PRAVLJIČNO CELJE 2021« - Gostinska dejavnost na javni površini 
 

Zavod Celeia Celje v nadaljevanju organizator, objavlja povabilo za sodelovanje pri 

izvedbi gostinske dejavnosti v okviru projekta, »PRAVLJIČNO CELJE 2021«, ki bo 

potekal od 27. 11. do 31. 12. 2021 v starem mestnem jedru Celja. 

 

Ob tem velja izpostaviti, da morajo vsi interesenti upoštevati terminski in vsebinski 

načrt dogajanja v sklopu »PRAVLJIČNO CELJE 2021«, ki bo zaradi trenutnega 

stanja okužb s Koronavirusom prilagojen.   

 

Celotna izvedba projekta in s tem gostinske dejavnosti, je odvisna od ukrepov 

vlade RS in pristojnih institucij, v zvezi preprečevanja širjenja okužb s 

Koronavirusom. 

 

GOSTINSKI PROGRAM 

Od ponudnikov se pričakuje gostinska ponudba prilagojena lokaciji in vsebini 

dogajanja Pravljičnega Celja 2021, upoštevanje navodil vlade RS ter smernic 

NIJZ, zaradi trenutnega stanja okužb s Koronavirusom. 

 

GOSTINSKA OPREMA 

Gostinska oprema mora biti prilagojena navodilom vlade RS in 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. Vse navedeno mora biti 

predhodno usklajeno z organizatorjem.  

 

OBVEZNOSTI PONUDNIKA 

Na povabilo se lahko prijavijo samostojni podjetniki in pravne osebe, ki so 

registrirane in imajo vsa predpisana dovoljenja za opravljanje gostinske dejavnosti. 

Mestni gostinci morajo imeti sklenjeno pogodbo z Mestno občino Celje za uporabo 
javne površine namenjeno za letni gostinski vrt. 

 

Ponudnik je na lokaciji dolžan priskrbeti in zagotoviti vso potrebno opremo za 

izvajanje gostinske storitve in sicer: 

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

smernicam NIJZ, zaradi okužb s Koronavirusom ter usklajena z organizatorjem, 

- zagotoviti konkurenčne cene usklajene z organizatorjem,  
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- izvajati gostinsko storitev po principu »take away« storitev (v kolikor bodo 

gostinski obrati zaprti zaradi okužb s Koronavirusom),  

- ponudnik mora spoštovani in dosledno izvajati navodila vlade RS in smernice 

NIJZ-ja glede na trenutno stanje okužbe z virusom Koronavirusom, 

- v primeru morebitne okužbe z virusom Koronavirusom ali zdravstvenega 

inšpekcijskega nadzora, Zavod Celeia Celje ne nosi odgovornosti, temveč jo 

ponudnik sam, 

- zagotoviti čistočo prostora na lokaciji. 

 

Na podlagi prijave na to povabilo bo organizator pripravil pogodbo o sodelovanju 

za posameznega ponudnika.  

 

Ponudnikom z gostinsko ponudbo v mestu, ki skozi leto izvajajo gostinsko 

dejavnost na javnih površinah in se ne bodo prijavili na to povabilo, organizator ne 

bo omogočil izvajanja gostinske dejavnosti na javni površini, v času trajanja 

Pravljičnega Celja 2021. V primeru, da bo ponudnik izvajal gostinsko storitev na 

javni površini brez dovoljenja organizatorja, bo organizator o tem obvestil 

Medobčinski inšpektorat Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in 
Občine Žalec, ki bo ukrepal v skladu s 26. členom Odloka o rabi javnih površin 

(Uradni list RS, št. 75/12).   
 

KRITERIJI IN MERILA PRI IZBORU PONUDNIKA 

1. Prednost pri izboru imajo ponudniki gostinstva, ki delujejo v mestnem jedru 

Celja in na širšem območju Celja, kar pa ni nujni pogoj razpisa. 
 

Naslednji kriteriji in merila veljajo za vse ponudnike razen za gostince, ki delujejo 

na javnih površinah v mestnem jedru Celja čez leto in imajo sklenjeno z Mestno 
občino Celje pogodbo o zasedbi javne površine za namen postavitve gostinskega 
letnega vrta. 

2. Ponudniki morajo predložiti dokazila za reference s področja gostinske 
storitve, ki izkazujejo:  

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

- izvajanje gostinske storitve na večjih dogodkih  
- izvajanje kulinaričnih novosti za večje skupine obiskovalcev: zajtrki, 

kavarniški večeri, degustacije s kuharskimi chefi, kuharski battli,.. 

3. Ponudnik mora priložiti idejno zasnovo projekta z opredeljeno lokacijo, kjer 

bi se izvajala gostinska storitev (idejna zasnova pripravljena s strani 

pooblaščene pravne osebe za tovrstne projekte) z ocenjeno vrednostjo 
investicije (finančnega vložka) 

4. Ponudnik mora priložiti spremni program (animacije, manjši glasbeni in 
ostali nastopi) z ocenjenim finančnim vložkom 
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5. Ponudnik ima registrirano dejavnost tudi za »take away« storitve (podana 
zahteva, traja dokler je prilagojeno delovanje, v času s trenutnim stanjem 
okužbami virusa Covid 19). 

6. Izbor ponudnikov bo narejen po presoji organizatorja.  

7. Izbran ponudnik je sposoben izvajati gostinsko dejavnost na dodeljeni  

lokaciji s strani organizatorja.  
 

PARTICIPACIJA ZA SODELOVANJE PRI PROJEKTU 

Mestnim gostincem organizator ne bo zaračunaval participacije za sodelovanje pri 

projektu, prav tako tudi ostalim izbranim ponudnikom ne a le pod pogojem, da 

bodo le ti  investirali v gostinsko opremo, ki se bo skladala z vizualom Pravljičnega 
Celja 2021 in bo usklajena z organizatorjem. Mikrolokacije gostinske dejavnosti 

določi organizator v dogovoru s ponudniki.  

 

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 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, 

- dokazilo o registraciji gostinske dejavnosti (kopijo potrdila oziroma rednega 

izpiska iz sodnega registra/poslovnega registra AJPES), 

- 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 
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oznako »PRIJAVA PRAVLJIČNO CELJE 2021 – Gostinska dejavnost na javni 

površini« do vključno 05. 11. 2021 (velja poštni žig za priporočeno pošiljko). 
 

JAVNO POVABILO bo na ogled: od 26. 10. do  05. 11. 2021 na spletnih naslovih:  

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

www.celje.si. 

 

Ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 10 dni, od roka za prijavo.  

 

INFORMACIJE:  

Kontaktna oseba:  

 

Snežana Gabrovec 

Referentka za prireditve / Event organizer  

 

 
Zavod Celeia Celje  

Krekov trg 3 

3000 Celje 

Slovenija 

t: ++386 3 428 79 32  

f: ++386 3 428 79 31 

GSM: ++386 51 681 990 

snezana.gabrovec@celje.si 

www.celeia.info 

https://www.visitcelje.eu/sl/poslovna-stran/zavod-celeia-celje/
http://www.celje.si/
mailto:snezana.gabrovec@celje.si
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Obrazec št. 1 

PODATKI O PONUDNIKU: 

 

 

 

 

 

Kraj in datum:   Žig:   Podpis ponudnika:  

     

 

Naziv ponudnika 

(kot bo naveden v pogodbi) 

 

Naslov in kraj ponudnika 

(kot bo naveden v pogodbi) 

 

Zakoniti zastopnik ponudnika  

Telefon/mobitel  

Elektronska pošta  

Matična številka  

ID za DDV in ali je DDV zavezanec DA:                                    NE: 

Številka transakcijskega računa in banka pri 

kateri je odprt 

 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe  

Funkcija odgovorne osebe za podpis 

pogodbe 

 

Kontaktna oseba  

Telefon kontaktne osebe  

Elektronska pošta kontaktne osebe  
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Obrazec št. 2 

 

OPIS PONUDBE: 

 

 

 

 

Kraj in datum:   Žig:   Podpis ponudnika:  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


