
Odgovori na  vprašanja, vezana na Javno zbiranje ponudb za oddajo stvarnega premoženja v najem (v 
nadaljevanju “razpis”), ki je bil objavljen 9.5.2022 na spletni strani Centra Rog.  
 

1) Ali se je možno na razpis prijaviti kot konzorcij dveh podjetij?  

Odgovor: DA, v kolikor izpolnjujete pogoje iz objavljenega razpisa. V ta namen je potrebno 
izpolniti dopolnjen obrazec št.1 – za konzorcij ter predložiti podpisano in žigosano konzorcijsko 
pogodbo, iz katere izhaja razdelitev pravic in obveznosti vseh partnerjev v konzorciju. Najemno 
pogodbo parafira in podpiše le vodilni partner, le-to naj se navede tudi v konzorcijsko pogodbo. 

 

 
2) Ali je možno, da se po morebitni zmagi na razpisu ustanovi novo podjetje (v lasti podjetja 

oziroma konzorcija, ki se je prijavilo na razpis) za upravljanje z gostinskom lokalom v Centru 
Rog? 
Odgovor:  NE, novoustanovljeno podjetje namreč ne izkazuje potrebnih referenc in drugih 
pogojev, ki so potrebni za sodelovanje na razpisu: solventnost, registracijo za streženje pijač 
na dan objave razpisa, vsaj 3-letne izkušnje ponudnika z gostinsko dejavnostjo… 
 

3) Pa še nekaj vprašanj glede zahtevanih dveh referenc: 
3.1 Če izvajamo tudi catering ob osnovni gostinski dejavnosti ali se to lahko šteje kot dve 

referenci – gostinski lokal in catering?  
Odgovor: Skladno z razpisno dokumentacijo bo naročnik priznal le reference, ki se nanašajo 
na gostinske dejavnosti. V kolikor gre za dve različni pravni osebi, potem lahko, v kolikor 
pa gre za gostinski lokal, ki zraven izvaja še catering potem pa to lahko upoštevate kot eno 
referenco. Naročnik ne bo priznal reference točenja pijač (piva) na raznih dogodkih širom 
Slovenije, saj v tem primeru (točenje piva) ne moremo govoriti, da je to catering. Lahko pa 
seveda dodatno opišete v predstavitvi, pri referencah ali idejni zasnovi.  
 

 
3.2 Prodajamo lastne artikle tudi preko platform za naročanje kot so WOLT ali GLOVO. Ali se 

lahko to smatra kot samostojna referenca?  
Odgovor: Ne, referenci WOLT in GLOVO naročnik ne priznava. Wolt in Glovo sta dostavni 
službi hrane.  

 
 
3.3 Ali se proizvodnja in prodaja pijač (veleprodaja gostinskim lokalom) smatra kot gostinska 

dejavnost in s tem kot samostojna referenca?  
Odgovor: Po Zakonu o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 26/14 – ZKme-1B in 52/16) proizvodnega obrata in veleprodaje ne moremo šteti 
pod gostinsko dejavnost. Gostinska dejavnost obsega pripravo in strežbo jedi in pijač ter 
nastanitev gostov. 
 

 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4602
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1069
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2298

