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_______________________________________ (naziv in naslov), ki ga/jo zastopa _______ 
 
________________, DŠ _______________(v nadaljevanju prva pogodbena stranka) 
 
in   
 
ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec, ki ga zastopa 
direktor Matjaž Juteršek, ID za DDV 34099921 ( v nadaljevanju organizator) 
 

sklepata naslednjo 
POGODBO O SODELOVANJU 

 
1. ZKŠT Žalec je organizator  prireditve Žalska noč in otvoritev mestnega jedra, katero je 
potrdila tudi Občina Žalec in je v ta namen v proračunu zagotovila določena proračunska 
sredstva. Prva pogodbena stranka (navedite naziv in naslov) 
____________________________________________________ se je prijavila na javni poziv 
in s tem izrazila željo po sodelovanju na omenjeni prireditvi.     
 
2. Prireditev Žalska noč in otvoritev mestnega jedra bo potekala v soboto, 6. 9. 2014 med 
10. in 2. uro prihodnjega dne na Šlandrovem trgu.    

 
3.   Prva pogodbena stranka je v razpisni dokumentaciji izbrala naslednji način sodelovanja 
(ustrezno obkrožite): 

a) Gostinci; izbranemu gostincu bo omogočena postavitev klopi, miz, točilnih pultov, 

pultov za obiskovalce. Gostinec lahko izvaja prodajo hrane in pijače. Gostinec si mora 

sam priskrbeti vse gostinske komponente. Cena najema prostora G1, G2 ali G3 je 

800,00 EUR plus DDV (976,00 EUR z DDV).   

 

b) Ponudniki sladkorne pene, igrač, balonov, bonbonov in drugega podobnega 

prodajnega asortimana; izbrani ponudniki za najem prostora plačajo 100 EUR plus 

DDV (122,00 EUR z DDV).   

  
4.ZKŠT Žalec bo pridobil ustrezna dovoljenja za izvedbo prireditve (program, zapora ceste, 
sanitarije, varovanje…), poskrbel za oglaševanje prireditve ter vse ostalo za nemoten in varen 
potek prireditve.   
 
5.  Sodelujoči gostinci so si sami dolžni priskrbeti vse gostinske komponente, dovolj 
ustreznih električnih kablov, v kolikor potrebujejo elektriko, in vse ostalo za nemoteno 
izvajanje svoje dejavnosti. Električni kabli morajo biti zavarovani in nameščeni skladno z 
zakonodajo. Za priklop v elektro omarice je s strani ZKŠT Žalec zadolženo podjetje Elmar 
d.o.o., Ul. Nikole Tesle 4, 3310 Žalec. ZKŠT Žalec bo prvi pogodbeni stranki dodelil prostor 
postavitve.   
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6.   Prva pogodbena stranka se je na dan prireditve dolžna ravnati po navodilih organizatorja 
in varnostne službe ter izvajati svojo dejavnost v skladu z veljavno zakonodajo. 
 
7. V primeru kršitve določil te pogodbe lahko organizator zahteva, da se prva pogodbena 
stranka s prireditvenega prostora umakne. 
 
8. Pogodba je sklenjena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en izvod.  
 
    
Žalec, ____________2014                                                             Žalec, _____________2014 
    
ZKŠT Žalec  
Matjaž Juteršek                                                                                   
Organizator              Prva pogodbena stranka  
_________________                                                             ____________________                                                                                      
 


