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Datum:  18.08.2020 
 

- Ponudnikom izdelave spletnega in tiskanega kataloga ponudbe zasavskih podjetij 
 
 
ZADEVA: povpraševanje za izdelavo spletnega in tiskanega kataloga ponudbe zasavskih podjetij  
 
Spoštovani, 
 
SPOT svetovanje Zasavje za promocijo in odpiranje novih poslovnih priložnosti zasavskih podjetnikov 
pristopa k izdelavi spletnega in tiskanega kataloga ponudbe zasavskih podjetij.  
Od izdelovalca, ki bo oddal ponudbo, se pričakuje, da bo izvedel naslednje aktivnosti: 

- Javno obveščanje podjetnikov o možnosti vpisa v katalog ponudbe 
- Zbiranje in obdelava podatkov ter izdelava preglednic za izdelavo obeh katalogov 
- Ponudnik mora zbirati podatke zainteresiranih podjetij za vpis vsaj 14 dni 
- Oblikovanje in vsebinska priprava za tiskano verzijo kataloga 
- Oblikovanje in izvedba  elektronske verzije kataloga 
- Ponudnik mora izročiti končno verzijo kataloga pred naročilom za tisk v potrditev naročniku 
- Izdelava tiskane verzije v nakladi 10.000 kos, barvna verzija, kvaliteta papirja: ovitek  4/0 s 

plastifikacijo, enostransko, kvaliteta 200 g, mat. Notranji listi 135 g, mat, vse skupaj  speto, format 
A5  

- Dostava tiskanih katalogov na naslednje točke: SPOT svetovanje Zasavje, OOZ Hrastnik, Trbovlje, 
Zagorje, AJPES Trbovlje, knjižnice Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, Kisovec, Izlake, RRA Zasavje, UE 
Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, Občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, TIC Hrastnik, Trbovlje, Mladinski 
center Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, Društva upokojencev Hrastnik, Trbovlje, Zagorje, Zasavska 
ljudska univerza in vsem zainteresiranim lokalnim gostincem. Natančen seznam bo izvajalcu izročen 
po potrditvi predloga za tiskano verzijo. 

Z izdelavo kataloga bodo lokalni podjetniki in prebivalstvo pridobilo podatke o podjetniški ponudbi v 
Zasavju. Podjetniki bodo s tem povečali svojo prepoznavnost v okolju in izven meja in si s tem povečali svoje 
prodajne možnosti. 
 

Skrajni rok izdelave kataloga tiskane in elektronske verzije je 25.09.2020. 
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Vpis v katalog je za vsa podjetja brezplačen. 
 
Vse potrebne logotipe, s katerimi bodo opremljena gradiva, priskrbi naročnik in jih izroči izvajalcu. 

 
Ponudbe morajo prispeti najkasneje do torka, 25.08.2020 do 12.00 ure po pošti ali na mail 
sasa.pegan@ozs.si ali tea.urbanija@ozs.si. 
 
Za sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas pozdravljamo.  
 
       SPOT svetovanje Zasavje 

Doroteja Urbanija, svetovalka 
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