
V OKVIRU PRIREDITVE  

»1. MAJ 2022«,  

ORGANIZATOR PREDODROM D.O.O. VABI K ODDAJI PONUDB 

ZA NAJEM STOJNIC NA SOCERBU (KOPER) 
 

Na Socerbu, pri gradu se bo letos odvijala že druga prireditev za praznik dela »1.maj 2022«. 
Prireditev bo potekala v nedeljo 1.maja 2022. Glavno prizorišče bo peščeno parkirišče pred 
gradom Socerb, stojnice pa bodo postavljene prav tam. 
 
NAJEM STOJNIC: 
Stojnice se bodo oddale v najem izključno za cel dan prireditve 1. maja 2022. En ponudnik 
lahko najame največ 2 stojnici. 
 
Predvideni urnik obratovanja stojnic: 
 
Nedelja od 10:00 ure do 21:00 ure 
 
 
CENIK NAJEMA STOJNIC: Cena stojnic se določi glede na vašo ponudbo. 
 
Zainteresirani ponudniki podpisane prijavnice oddajo NAJKASNEJE do srede 20. aprila 2022, 
po elektronski pošti na naslov info@koda-events.com ALI na naslov: PREDODROM d.o.o., 
Puntarjeva 17, 6000 Koper. 
 
Ponudniki so dolžni znesek uporabnine organizatorju: PREDODROM, Puntarjeva 17, 6000 
Koper poravnati v naprej (organizator pošlje predračun). Uporabnina se poravna izključno 
po predračunu na trr organizatorja.  

Ponudniki morajo v oddani ponudbi navesti namembnost prodaje, ki jo želijo opravljati, 
prav tako pa morajo ponudniki izpolnjevati pogoj, da so registrirani za opravljanje 
dejavnosti. 

Ponudniki, ki ne bodo poravnali obveznosti do ponedeljka 24.4.2022, ne bodo mogli 
sodelovati na prireditvi oziroma se smatra, da odstopajo od svoje prijave. 
 
Organizator prireditve si pridržuje pravico, da zavrne prijavljenega ponudnika brez 
dodatnih pojasnil, v primeru, da je že prejel več prijav ponudnikov s sorodno ponudbo ali 
ima s prijavljenim ponudnikom slabe izkušnje oz. ponudba ponudnika po mnenju 
organizatorjev ne sodi na prireditev.  
 
Organizator prireditve 1.MAJ 2022 
 
PREDODROM d.o.o.

mailto:info@koda-events.com


PRIJAVNICA 

I)  PODATKI O PONUDNIKU  
 
Ime in priimek / podjetje / organizacija 
_________________________________________________________________________________ 
 
Naslov, pošta: _____________________________________________________________________ 
 
Davčni zavezanec (obkroži):  DA  NE  ID za DDV:___________________________ 
 
MATIČNA ŠTEVILKA:_____________________________ 
 
TRANSAKCIJSKI RAČUN:____________________________________ 
 
BANKA:_______________________________ 
 
Odgovorna oseba:________________________    GSM odgovorne osebe:______________________ 
 
Kontaktna oseba:_________________________    GSM kontaktne osebe:______________________ 
 
E-mail kontaktne osebe:_______________________________________________________________ 
 
II)  PONUDBA  (kratek opis ponudbe): 
 

a) PONUDBA NA STOJNICI : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Število stojnic:  ___  (max. 2) 
 
Dodaten prostor ob stojnici DA NE 
 
Prodajni prostor v izmeri 2m2 DA NE 
 
POTREBA PO ELEKTRIKI  (zagotovi organizator prireditve)           DA  NE 
V kolikor je odgovor DA, navedite potrebno električno moč: _________ 
 
Ponudnik mora strošek najema poravnati do 25.4.2022, v nasprotnem primeru je prijava 
ponudnika brezpredmetna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTAKT ZA NAJEMA STOJNIC IN PRODAJNIH POVRŠIN V KOPRU 
ŠPELA PAVALEC 040 312 009 



Pogoji sodelovanja na  prireditvi – 1. MAJ 2022 

 
1. Splošna določila 
 

PREDODROM d.o.o. organizira prireditev »1. MAJ 2022«. Potekala bo v nedeljo 1.maja 2022 od 
10:00 ure do 21:00 ure. 
 
Prijavnica je hkrati tudi pogodba. Izpolni jo ponudnik ter dostavi v roku, navedenem za prijavo, 
organizatorju prireditve. Cene, ki veljajo za sodelovanje na prireditvi, so navedene v prijavnici. S 
podpisom prijavnice ponudnik sprejema Pogoje sodelovanja na prireditvi. Ob prijavi mora ponudnik 
navesti, koliko prodajnih mest potrebuje in našteti vse izdelke, ki jih bo na prodajnem mestu ponujal. 
Ponudnik mora ob prijavi navesti tudi morebitni animacijski oz. drugi program, ki ga namerava 
izvajati ob prodajnem mestu (kuhanje v živo, glasba itd.). 
 
Izpolnjena prijavnica pomeni prevzem obveznosti s strani ponudnika, da bo na prireditvi prisoten ves 
čas, ko se prireditev - tržnica izvaja, to je od  10:00 ure do 20:00 ure. 
 
Če se prireditev časovno premakne, skrajša, podaljša ali prostorsko preuredi, ponudniki niso 
upravičeni do povračila škode ali vrnitve vplačane uporabnine ter varščine za sodelovanje. Če 
prireditve ni mogoče izvesti iz razlogov, za katere ne odgovarja organizator (višja sila) in prireditev v 
celoti odpade, bo organizator vrnil ponudniku že vplačana sredstva za uporabnino in varščino v 
najmanj 30-ih dneh od predvidenega datuma izvedbe prireditve. 
 
Na prireditev se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje 
dejavnosti. Organizator ima ob prijavi pravico od ponudnika zahtevati: 

a) Obrtno dovoljenje oziroma registracijo z odločbo pristojnega organa, da so izpolnjeni z 
zakonom določeni pogoji za opravljanje dejavnosti; 

b) Ustrezno soglasje pristojnega zdravstvenega in veterinarskega inšpektorata, če bo ponudnik 
na prireditvi opravljal promet z živili in s predmeti splošne rabe, degustacije živil ali 
demonstracijo predmetov splošne rabe oziroma gostinsko dejavnost. 

 
Organizator ima pravico odpovedati sodelovanje ponudnika na prireditvi, če ta ne dostavi zahtevanih 
dokazil. Organizator ne odgovarja za kazni, ki jih prejmejo ponudniki od pristojnih organov, v 
nobenem primeru, zato morajo ponudniki na prodajnih mestih imeti vsa ustrezna in veljavna 
dovoljenja za prodajo in opravljanje drugih vsebin v okviru najetega prodajnega prostora.  
 
2. Dodelitev razstavnega prostora in cena 
 
Prodajni prostor je stojnica in prodajna površina. Dodelitev posamezne stojnice oziroma prodajne 
površine posameznemu ponudniku določi organizator PREDODROM d.o.o. 
 
3. Obveznosti organizatorja in razstavljavcev 
 

a) PREDODROM d.o.o., kot organizator, zagotovi postavitev stojnic in primernega prodajnega 
prostora.  

b) PREDODROM d.o.o., zagotovi promocijo dogodka in spremljevalni program na celotnem 
prizorišču. 

c) Ponudniki morajo estetsko urediti svoje stojnice in upoštevati navodila organizatorja ter 
morajo s stojnicami ravnati kot dobri gospodarji. Ponudniki odgovarjajo za škodo in nesrečo, 
ki jo povzročijo na razstavnem prostoru oni sami ali njihovo osebje in so dolžni poravnati vse 
nastale stroške z uničenjem prodajnega prostora. 



d) Ponudniki sami poskrbijo za dodatno opremo, ki jo potrebujejo v času prireditve (stoli, 
podaljški, luči, itd.) 

e) Ponudniki morajo skrbeti za red in čistočo na prodajnem mestu ter v njegovi neposredni 
bližini. 

f) Parkiranje na prodajnem prostoru ni dovoljeno. Za dostavo je potrebno upoštevati navodila 
organizatorja. 

g) Ponudniki morajo upoštevati predpise o prodaji na premičnih objektih in vse ostale zakonske 
obveznosti vezane na prodajo. Med drugim, morajo biti artikli označeni s cenami, strankam 
se ob prodaji vedno izdajajo računi. 

h) Ponudnik, ki za svojo dejavnost na prireditvenem prostoru uporablja 
grelna telesa in preostale električne naprave (kuhalniki, gospodinjski aparati, hladilniki itd.) 
ali uporablja odprti ogenj, mora pred pričetkom prireditve dobiti pisno soglasje organizatorja. 
Organizator ponudniku ne zagotavlja grelnih teles ali preostalih električnih naprav in 
pripomočkov. 

 
4. Odgovornost organizatorja 
 
PREDODROM d.o.o., ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitve stvari razstavljavca, 
škodo nastalo zaradi tatvin, naravnih nesreč ali kateregakoli drugega vzroka. PREDODROM d.o.o., ne 
odgovarja za kazni, ki jih prejmejo ponudniki s strani pristojnih organov. Ponudniki odgovarjajo za 
škodo in nesrečo, ki jo povzročijo na prodajnem prostoru oni sami ali njihovo osebje.  
 
5. Čiščenje razstavnega prostora 
 
PREDODROM d.o.o., skrbi za čiščenje prizorišča pred in po prireditvi. V času prireditve je za red in 
čistočo stojnice ter njene neposredne okolice dolžan skrbeti vsak ponudnik sam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATUM    ŽIG    PODPIS 

 
________________       __________________ 

 
S podpisom prijavnice potrjujem verodostojnost posredovanih podatkov in potrjujem, da se strinjam s pogoji sodelovanja 


