
Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9 a, 3310 Žalec 

OBJAVLJA 

JAVNI POZIV ZA IZVAJANJE GOSTINSKIH STORITEV V ATRIJU SAVINOVE HIŠE 

 

PREDMET IN NAMEN POZIVA 

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem objavlja Javni poziv za izvajanje gostinskih storitev na poletnih 
glasbenih večerih v atriju Savinove hiše. Program prireditev, ki bodo potekale med 20. in 22. uro, je 
naslednji: 

- 11. julij – Savinov dan z večernim koncertom APZ Risto Savin in predvajanjen 
dokumentarnega filma Danes ima nekdo rojstni da. 

- 18. julij – Večer jazza z Vincent Color Quartetom 
- 29. avgust – FAG, 6. festival akustične glasbe 

MERILA ZA PRIJAVO 

Na javni razpis se lahko prijavijo ponudniki gostinskih storitev (s. p. ali d. o. o.), ki so registrirani in 
imajo veljavna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega poziva. 

Za ocenjevanje prispelih vlog bodo veljala naslednja merila: 

- Ponudba pijače in sladic mora biti kakovostna in prilagojena namenu, ki je značilen za objekt, 
v katerem se atrij nahaja (npr. Savinova kupa, coctail Čajna punčka ...) 

- Ponudnik mora zagotoviti poslovanje v skladu s predpisi (blagajna). 
- Od opreme mora ponudnik zagotoviti svoj hladilnik, prednost pa imel tisti, ki bo zagotovil 

tudi svoj točilni pult. 
- Upoštevali bomo še dosedanje izkušnje sodelovanja na kulturnih prireditvah na drugih 

lokacijah. 

V primeru slabega vremena potrebe po gostinski ponudbi ne bo. 

LOKACIJA 

Atrij Savinove hiše, Šlandrov trg 25, 3310 Žalec. 

POGOJI SODELOVANJA 

Prodaja se v svojem imenu in za svoj račun. Uporaba prostora je brezplačna. 

KAJ MORA VLOGA VSEBOVATI 

Popolno vlogo sestavljao naslednje priloge: 
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- Izpolnjena prijavnica; 
- dokazilo o registraciji ponudnika. 

PRIJAVA 

Prijave sprejema ZKŠT Žalec, Aškerčeva 9 a, 3310 Žalec, pošljete jih v zaprti kuverti, opremljeni z 
naslovom »Prijava na poziv za izvajanje gostinske dejavnsoti v atriju Savinove hiše 2014 – NE 
ODPIRAJ!«) do 5. julija 2014. (Za priporočeno pošiljko velja datum poštnega žiga.) 

Poziv je na ogled od 20. 6. 2014 do 5. 7. 2014 na www.zkst-zalec.si 

Kontaktna oseba Liidja Koceli, telefon 03 712 12 82 ali mobitel 041 315 802, zkst.program@siol.net. 

 

PRIJAVNICA 
IZVAJANJE GOSTINSKIH STORITEV V ATRIJU SAVINOVE HIŠE 2014 

 
Podatki o ponudniku:                                                                                                                     Obrazec št. 1 
 

Polni naziv ponudnika 
(ime, priimek oz. naziv pravne osebe) 

 

Naslov ponudnika 
 

 

Telefon 
 

 

Elektronska pošta 
 

 

Matična številka pravne osebe 
 

 

ID za DDV 
 

 

Številka TRR in ime banke 
 

 

Kontaktna oseba 
 

 

Telefonska številka kontaktne osebe 
 

 

Elektronska pošta kontaktne osebe 
 

 

Opis ponudbe 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kraj in datum:                                                                        Žig:                         Podpis ponudnika: 
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