
 
   

 

 

 

 

Zavod Ivana Cankarja za 
kulturo, šport in turizem Vrhnika 
objavlja pogoje sodelovanja:  
gostinske storitve v decembru 
v Športnem parku Vrhnika ob 
drsališču 

JAVNI POZIV: 
PONUDNIK GOSTINSKIH STORITEV  

V ŠPORTNEM PARKU VRHNIKA OB DRSALIŠČU 
 
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in 
turizem Vrhnika (v nadaljevanju: 
organizator; ZIC) objavlja javni poziv 
zainteresiranim kandidatom – gostincem in 
ponudnikom gostinskih storitev (v 
nadaljevanju: izvajalec) za sodelovanje v 
okviru decembrskega obratovanja 
drsališča v športnem parku.  
 
Poziv zajema sodelovanje s ponudbo 
gostinskih storitev v mesecu decembru na 
Vrhniki, ki se bo na lokaciji Športni park 
Vrhnika izvedlo predvidoma v obdobju od 
18. 11. 2022 do 8. 1. 2023. Na poziv se 
lahko prijavijo društva in gospodarske 
družbe oz. samostojni podjetniki 
posamezniki, ki izpolnjujejo zakonska 
določila s področja gostinstva. 
 
Predmet in namen poziva  
 
Predmet poziva je gostinska ponudba toplih 
in hladnih napitkov/pijače v lastnem 
objektu, na lokaciji Športnega parka 
Vrhnika, kjer se zagotovi kot ponudba 
zraven obstoječega programa obratovanja 
drsališča in vključuje gostinsko ponudbo na 
prostem v samem središču mesta ter 
zagotovitev predvajanja glasbe v času 
obratovanja.  
 
Termin sodelovanja 
 
Predvidoma od 28. 11. 2022 do 8. 1. 2023, 
v času ur obratovanja drsališča. Drsališče 
bo za javnost obratovalo od ponedeljka do 
petka od 16. do 21. ure, ob sobotah, 
nedeljah in praznikih pa od 10. do    22. ure. 
Za zaključene skupine bodo možni termini 
po dogovoru. 
 
 

Lokacija prireditve 
 
Ponudba se zagotovi na lokaciji Športni 
park Vrhnika, nogometna ploščad. 
  
Pogoji prijave 
 
Na javni poziv se lahko vse do razpisanega 
roka prijavijo:  
o 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 poziva,  

o ki niso v stečajnem postopku, postopku 
prenehanja, postopku prisilne 
poravnave ali v postopku likvidacije, 

o ki imajo izpolnjene vse obveznosti do 
javnega partnerja in občine Vrhnika, 

o ki niso bili pravnomočno obsojeni 
zaradi kaznivih dejanj, ki so 
opredeljena v kazenskem zakoniku 
(UL RS, št. 50/12). 

 
ZIC ima pravico odpovedati sodelovanje z 
izvajalcem, v kolikor v prijavi ne poda 
pravilnih podatkov. 
ZIC si pridružuje pravico, da zavrnejo 
sodelovanje s prijaviteljem, v primeru, da 
imajo z organizatorjem 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 
ponudniki, glede popolnih ponudb, ki jih 
bodo ti pravočasno predložili.   
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Kriteriji 
 
Izbor ponudnikov za izvajanje gostinske 
dejavnosti bo narejen na podlagi naslednjih 
kriterijev: 
 

- Gostinska in ostala ponudba 
ponudnika, 

- višina participacije. 
 
Naročnik bo izvajalca izbral tako, da bo 
med seboj primerjal in ocenjeval 
pravočasno prispele prijave. Izbran bo 
izvajalec, ki bo po oceni komisije ponudil 
najboljše razmerje med zgoraj navedenimi 
kriteriji ter izkazal več izkušenj. 
 
Vloga ponudnika 

Izvajalec mora na lokaciji poskrbeti za 
ponudbo različnih toplih in hladnih 
napitkov/pijače v času obratovanja 
drsališča in zagotoviti ter predvajati glasbo 
v času obratovanja. Po lastni presoji lahko 
ponuja tudi hrano ali prigrizke. 
 
Izvajalec si je dolžan priskrbeti in zagotoviti 
vse potrebno za nemoteno obratovanje, na 
primer barske mize, strežno osebje, dovolj 
ustreznih električnih kablov, v kolikor 
potrebujejo elektriko na več koncih 
prireditvenega prostora ter vse ostalo za 
nemoteno oskrbo obiskovalcev drsališča. 
Električni kabli morajo biti zavarovani in 
nameščeni skladno z zakonodajo.  

Ves čas mora izvajalec sodelovati z 
organizatorjem in upoštevati njegova 
navodila ter upoštevati standarde, ki jih 
zahteva organizator.  

Na dogodku ni dovoljeno pobirati 
vstopnine.  
 
Izbrani izvajalec bo v zameno za 
sodelovanje na lokaciji Športnega parka 
Vrhnika organizatorju plačal znesek 
predlagane participacije, ki jo bo navedel v 

vlogi. Višina participacije je eden izmed 
kriterijev za izbiro izvajalca. Participacijo bo 
moral izvajalec poravnati naročniku po 
prejetju računa in v skladu z izdanim 
predračunom. Višina ponujene participacije 
naj bo zapisana v EUR v znesku brez DDV. 

Pri navedbi višine participacije, naj 
izvajalec upošteva tudi delež plačila 
stroškov, ki jih v delu vloge prevzame in 
poravna organizator (strošek infrastrukture, 
programa, varovanja ipd.).  

Izbran izvajalec s prevzemom infrastrukture 
sprejme odgovornost, da bo le ta vrnjena 
ZIC-u v enaki obliki in vsebini ter 
nepoškodovana. V kolikor se infrastruktura 
poškoduje ali uniči v času poteka dogodka, 
za njeno ureditev in sanacijo odgovarja ter 
nastale stroške krije izvajalec. 
 
Organizator bo izvajalcu izdal soglasje za 
sodelovanje v času obratovanja drsališča 
na Vrhniki, ki se bo odvilo na prostoru 
športnega parka, v obdobju od 18. 
novembra 2022, do 8. januarja 2023. 

Vloga organizatorja 

ZIC kot organizator, za izvedbo na lokaciji 
zagotovi naslednje 

- Mobilno drsališče z ogrado v 
velikosti 385 m², 

- šotor v velikosti 1050 m², drsališče 
bo postavljeno znotraj šotora, 

- minimalno 100 drsalk, 
- klopi za preobuvanje, 
- mobilni WC, 
- priklop na elektriko in odvoz 

odpadkov, 
- postavitev stojnic, 
- program ob in na drsališču po 

razporedu (v nadaljevanju razpisa), 
- praznično okrasitev v okolici 

drsališča, 
- dovoljenja za postavitev in 

obratovanje. 
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Okvirni program, ki se bo odvijal ob 
drsališču: 
 
petek, 19. 11. 2022 17:00 OTVORITEV IN PRIŽIG LUČK 

sobota, 20. 11. 2022 20:00 KONCERTNI VEČER 1 

petek, 25. 11. 2022 20:00 ZUMBA SALSATION 

sobota, 26. 11. 2022 20:00 KONCERTNI VEČER 2 

petek, 2. 12. 2022  SMUČARSKI SEJEM 

sobota, 3. 12. 2022  SMUČARSKI SEJEM 

ponedeljek, 5. 12. 2022 MIKLAVŽ IN POHOD Z 
BAKLAMI NA SV. TROJICO 

petek, 9. 12. 2022 20:00 DISCO FEVER NIGHT 

sobota, 10. 12. 2022 20:00 DOGODEK KVŠ 

sreda, 14. 12, 2022 17:00 BOŽIČNA TRŽNICA 

sobota, 17. 12. 2022 20:00 MAMBO KINGS 

petek, 23. 12. 2022 17:00 LOVRO RAVBAR IN TECHNO 
NIGHT 

nedelja, 25. 12. 2022  DAN DOBRODELNOSTI Z 
LEO KLUB, PEKA PIŠKOTOV Z 
GOSTILNO BAJC IN BOŽIČNA 
PREDSTAVA 

sreda, 28. 12. 2022 17:00 OTROŠKO 
SILVESTROVANJE 

sobota, 31. 12. 2022 20:00 SILVESTROVO S SKUPINO 
VICTORY 

*Organizator si pridružuje pravice do 
spremembe okvirnega programa. 

 

Obravnava vlog, obveščanje o njihovi 
ustreznosti in izbor 
 
Prejete vloge bo obravnavala komisija. 
Komisija lahko od zainteresiranih 
kandidatov zahteva dodatna pojasnila 
prijav. 
 
Nepopolne vloge bodo pozvane k 
dopolnitvi. Prijavitelja, katerega vloga je bila 
sprejeta, ZIC obvesti v najkrajšem možnem 
času in ga pozove k plačilu participacije. Če 
prijavitelj v določenem roku od prejema 
poziva ne plača participacije, se šteje, da je 
vlogo umaknil. Prijavitelja, katerega vloga 
ne bo sprejeta, ZIC o tem obvesti v 
najkrajšem možnem času.  
 
 
Navodilo za oddajo vloge 
 
Vsi zainteresirani za sodelovanje se 
prijavite na elektronski prijavnici 
najkasneje do petka, 4. 11. 2022, do           
10. ure. Javni poziv je objavljen na spletni 
strani www.visitvrhnika.si.  
 
Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na: 
turizem@zavod-cankar.si 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


