
JAVNI POZIV:  Zbiranje prijav za sodelovanje na prireditvah v organizaciji Centra za podjetništvo in 

turizem Krško za leto 2023 

 

Ime in sedež organizatorja: 

Center za podjetništvo in turizem Krško 

Cesta krških žrtev 46 

8270 Krško 

ID za DDV: SI 36128503 

 

PREDMET JAVNEGA POZIVA: 

Predmet poziva je prijava za udeležbo na prireditvah v organizaciji Centra za podjetništvo in turizem 

Krško. 

 

VSEBINA POZIVA: 

Center za podjetništvo in turizem Krško v letu 2023 organizira različne tematske dogodke, ki so 

razvojno naravnani, torej po vzoru promoviranja lokalnih ponudnikov ter lokalnih produktov. Na vseh 

dogodkih poskušamo uresničevati cilje v smeri trajnosti in zelene zaveze ter dogodkov s čim manj 

odpadki. 

OSNOVNI POGOJI ZA PRIJAVO: 

1. Ponudniki morajo biti registrirani za opravljanje dejavnosti in imeti dovoljenje za obratovanje. 

2. Ponudniki morajo imeti davčno blagajno. 

3. Ponudniki morajo za strežbo hrane in pijače uporabljati papirnato ali biorazgradljivo embalažo 

oziroma se strinjati s pogoji izposoje inventarja, ki ga zagotovi organizator. 

4. Ponudba mora biti v čim večji meri sestavljena iz lokalnih surovin. 

 

TERMINI DOGODKOV: 

26.5.2023 FESTIVAL PIVA KRŠKO 

10.6.2023 DRUŽINSKI PIKNIK V PARKU 

14.7.2023 POLETNI SPIN MALIN 

2.9.2023 ULIČNI FESTIVAL OKUSI POSAVJA 

22.12.2023 PRAZNIČNI VIKEND V STAREM MESTNEM JEDRU 

 

MERILA ZA IZBOR in STROŠEK SODELOVANJA (uporabe stojnice/prodajnega mesta): 

Merila za izbor se razlikujejo glede na tip dogodka in sicer: 

 



 

FESTIVAL PIVA KRŠKO, 26.5.2023: 

1. S ponudbo piva lahko sodelujejo izključno craft pivovarji, prednost imajo ponudniki iz regije 

Posavje. 

2. Ponudniki hrane in ostalih pijač - prednost imajo obrati iz regije Posavje, ki vključujejo lokalne 

surovine. 

3. Uporaba stojnice znaša 50€. 

 

DRUŽINSKI PIKNIK V MESTNEM PARKU, 10.6.2023: 

1. Prednost imajo ponudniki hrane in pijač iz starega mestnega jedra Krško. 

2. Prednost imajo ponudniki hrane in pijač iz regije Posavje. 

3. Prednost imajo ponudniki hrane in pijač, ki se bodo zavezali konceptu 'zero waste' prireditve. 

Prireditev se izvede po Zero waste načrtu, ki vsebuje ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje 

količin nastalih odpadkov. 

4. Uporaba stojnice znaša 50€. 

 

POLETNI SPIN MALIN, 14.7.2023: 

1. Prednost imajo ponudniki hrane in pijač iz starega mestnega jedra Krško. 

2. Prednost imajo ponudniki hrane in pijač iz regije Posavje. 

3. Prednost imajo ponudniki hrane in pijač z okusom malin. 

4. Uporaba stojnice znaša 50€. 

 

ULIČNI FESTIVAL OKUSI POSAVJA, 2.9.2023: 

1. Prednost imajo ponudniki hrane in pijač, ki so člani blagovne znamke Okusi Posavja. 

2. Prednost imajo ponudniki hrane in pijač iz regije Posavje. 

3. Uporaba stojnice znaša 50€. 

 

PRIŽIG PRAZNILČNIH LUČI, 1.12.2023: 

1. Prednost imajo ponudniki hrane in pijač iz mestne občine Krško. 

2. Uporaba stojnice znaša 10% od skupnega prometa prodaje. 

 

PRAZNIČNI VIKEND V STAREM MESTNEM JEDRU, 22.12.2023: 

1. Prednost imajo ponudniki hrane in pijač iz mestne občine Krško. 

2. Uporaba stojnice znaša 10% od skupnega prometa prodaje. 

 

 

UPORABA STOJNICE ZA VSE DOGODKE VKLJUČUJE: 



 

1. Prodajno stojnico z osvetlitvijo in električnim priključkom 

2. Po potrebi zagotavljanje hladilnih naprav 

3. Promocijske in oglaševalske aktivnosti vezane na predstavitev prireditve in ponudnikov, 

4. Varovanje na prireditvi  

5. Dostop z vozili na prizorišče za potrebe priprave stojnic  

6. Zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov v neposredni bližini prizorišča 

7. Dostop do pitne vode na prizorišču 

8. Glede na tip dogodka izposojo ali prodajo trajnostne embalaže za pijačo 

9. Podporo v času trajanja celotne prireditve s strani organizatorja 

 

SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE NA DOGODKIH: 

1. Pogoj za sodelovanje na dogodku je sklenitev pisnega sporazuma o sodelovanju, ki ga pripravi 

organizator na podlagi izbora ponudnikov.  

2. S podpisom sporazuma ponudnik sprejema pogoje sodelovanja na prireditvi in jamči za 

verodostojnost podatkov.  

3. Uporabnino stojnice mora ponudnik poravnati najkasneje 7 dni po datumu prireditve. 

4. Za uporabo dodatne površine ob prodajnem mestu je potrebno pridobiti soglasje organizatorja 

prireditve.  

5. Vsi ponudniki morajo s stojnico ravnati kot dobri gospodarji, skrbeti morajo za red in čistočo v 

neposredni bližini. 

6. Uporabnik odgovarja za stojnico in opremo in je v primeru namerne poškodbe dolžan v celoti 

plačati poškodovano stojnico in opremo. 

7. O dodelitvi lokacije prodajnega mesta odloča organizator prireditve. 

8. Organizator si pridružuje pravico spremembe lokacije dogodka. 

9. Če prireditve ni mogoče izvesti iz razlogov, za katere ne odgovarja organizator (višja sila, 

vremenski razlogi) se prireditev v celoti odpade. 

 

Organizator prireditve ima ob prijavi pravico zahtevati od ponudnika: 

1. Dovoljenja za opravljanje gostinske dejavnosti oziroma registracijo z odločbo pristojnega 

organa, da so izpolnjeni z zakonom določeni pogoji za opravljanje dejavnosti. 

2. Organizator prireditve ima pravico odpovedati sodelovanje ponudnika na prireditvi, če ne 

dostavi zahtevanih dokumentov.  

3. Organizator v nobenem primeru ne odgovarja za kazni, ki jih prejmejo ponudniki s strani 

pristojnih organov, zato morajo ponudniki imeti vsa ustrezna in veljavna dovoljenja za prodajo 

in opravljanje drugih vsebin v okviru uporabe stojnice. 

4. Najkasneje 5 dni pred posameznik dogodkom morajo sodelujoči ponudniki organizatorju 

sporočiti ponudbo hrane oz. pijače s pripadajočimi cenami. 

5. Cenik s ponudbo, ki jo bo gostinec/ponudnik nudil na dogodku, pripravi sam. 

 

ODDAJA PRIJAVNICE: 

Prijavnica se nahaja na povezavi:  https://bit.ly/3ZJtdBS  

https://bit.ly/3ZJtdBS


Zadnji rok za prijavo je 30 dni pred prireditvijo. Ponudniki se lahko prijavijo na vse dogodke ali pa le na 

izbrane dogodke  z razpisanimi  datumi. 

O izboru bodo ponudniki obveščeni najkasneje 14 dni pred prireditvijo preko e-poštnega naslova, ki 

ste ga navedli na prijavnici. Prejeli boste tudi Sporazum o sodelovanju, ki ga podpisanega vrnete na 

info@cptkrsko.si.    

Vse dodatne informacije: info@cptkrsko.si ali 07/ 490 22 20. 
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