
 

Turistično združenje Portorož, g.i.z. objavlja podaljšanje poziva 
za najem začasnih prodajnih mest v času prireditve Harley-
Davidson 29th H.O.G. Rally Portorož, od 9.–12. 6. 2022. 
 
Začasna prodajna mesta (ZPM) bodo na točno določenih 
lokacijah v Portorožu. Rok prijave je petek, 20. maj 2022. 
 
Prijazno vabljeni k sodelovanju! 
 

 
 

Prijavnica za najem začasnega prodajnega mesta v Portorožu 
v času prireditve Harley-Davidson 29th H.O.G. Rally Portorož 

 
Termin:  od četrtka, 9. 6., do nedelje, 12. 6. 2022 
Urnik:   četrtek 10.00–22.00, petek 10.00–22.00, sobota 10.00–00.00; nedelja 10.00–15.00 
 
Podatki o ponudniku: 
 
Polni naziv: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ulica in hišna številka: ………………………………………..………………  Poštna številka in kraj: …………………………………… 
 
E-pošta: ………………………………………………………………. Telefon: ………………………………………………………………………… 
 
Davčna številka/SI za DDV: ………………………………………………….  Davčni zavezanec (obkroži):       DA         NE 
 
Prodajni program (vrsta prodajnih artiklov na prodajnem mestu): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Reference ponudnika (blagovne znamke, udeležbe na prireditvah, nagrade, priporočila ipd.)  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Potreba električnih priključkov (navedite VSE aparate in potrebno električno moč!): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..       

  



 
Tabela: Pozicije ZPM, vrste ponudbe na pozicijah in izhodiščni zneski za 4-dnevno najemnino prodajnega mesta za 
sodelovanje na prireditvi 

 
Št. Lokacija ZPM Tip ZPM (sklop ponudbe) št. 

prostih 
mest 

na 
lokaciji 

Izhodiščna 
najemnina 

za 4 dni 
(DDV 

vključen) 

1 Ploščad ob lokalu Alaya PONUDNIKI: DOMAČA DELIKATESA, TURIZEM 
Za posamezni prodajno-razstavni prostor je predvidena 
lesena stojnica dimenzij 2 x 1 m. V primeru, da želite na 
prostor postaviti lastno opremo/pohištvo, morate ob prijavi 
obvezno priložiti fotografijo.  

2 490,00 € 

2 Pot ob travniku pri Rožnem vrtu PONUDNIKI: DOMAČA IN UMETNOSTNA OBRT 
Za posamezni prodajno-razstavni prostor je predvidena 
lesena stojnica dimenzij 2 x 1 m. V primeru, da želite na 
prostor postaviti lastno opremo/pohištvo, morate ob prijavi 
obvezno priložiti fotografijo. 

1 490,00 € 

3 Ploščad Bellavista ob lokalu Cacao PONUDNIKI: VINARJI (dovoljena je samo degustacija in 
prodaja pakiranih/zaprtih produktov in steklenic) 
Za posamezni prodajno-razstavni prostor je predvidena 
lesena stojnica dimenzij 2 x 1 m. V primeru, da želite na 
prostor postaviti lastno opremo/pohištvo, morate ob prijavi 
obvezno priložiti fotografijo. 

2 590,00 € 

 
 
Zapišite željeno lokacijo: 
 
1. izbrana lokacija št. v tabeli: ………………………………  2. izbrana lokacija št. v tabeli: ……………………………… 
 
Posamezni ponudnik se prijavi na eno želeno lokacijo (ki je njegova prva izbira) in navede še drugo lokacijo (rezervno 
izbiro). Število razstavno-prodajnih mest za posamezne lokacije je omejeno. Vse prijavljene ponudnike bo komisija 
točkovala po kriterijih, določenih v Pogojih sodelovanja, ki so del te prijavnice. V primeru, da ponudnik ne bi bil izbran 
pri selekciji za prvo izbrano želeno lokacijo, bo komisija njegovo prijavo obravnavala pri selekciji druge želene lokacije. 
Prijavljeni ponudniki so lahko izbrani samo za eno lokacijo. 
 
Vsaka lokacija ima določen znesek izhodiščne (minimalne) najemnine za 4 dni (znesek z vključenim DDV).  
 
Za prodajno-razstavni prostor kot ponudnik ponujam najemnino v znesku: .….………………………………. EUR       
 
POMEMBNE OPOMBE! 

- Prihodki od najemov ZPM bodo namenjeni IZKLJUČNO skupnemu prispevku pokrivanja stroškov izvedbe 
prireditve. 

- Posamezni gostinski lokali, ki imajo svoje pozicije v bližini prizorišč, lahko vlogo za soglasje za razširjeno 
uporabo javne površine ob svojih lokalih oddajo direktno na Občino Piran. 

 
Izpolnjeno in podpisano prijavnico skenirajte in pošljite na e-mail naslov maja@portoroz.si ali osebno dostavite v 
zaprti kuverti v TIC Portorož, Obala 16, 6320 Portorož. Pripišite »Prijavnica za ZPM Harley-Davidson«. 
Dodatne informacije: telefon 05 674 82 60, e-mail: maja@portoroz.si  
 
Izjava: Potrjujem, da sem seznanjen/a s pogoji sodelovanja in jih sprejemam. Izpolnjena prijavnica velja kot pogodba. 
 
 
Kraj in datum: ……………………………….                                     Podpis in žig: ……………………………………………… 
 

mailto:maja@portoroz.si
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POGOJI SODELOVANJA  

na prireditvi Harley-Davidson 29th Hog Rally Portorož, od 9.–12. 6. 2022 

     

1. Splošne informacije in določila  
 
PROGRAM: Portorož bo od 9. do 12. junija ponovno gostil evropsko srečanje H.O.G. Rally, ki predstavlja vrhunec 
dogodkov na Harley-Davidsonovem koledarju. Evropsko srečanje so sicer med leti 2017 in 2019 gostili Lugano, Praga 
in portugalski Cascais. Dogodek bo odprt za vse motocikliste, pričakujemo do 30.000 prijateljev, navdušencev in 
voznikov motociklov Harley-Davidson. 29. evropsko srečanje H.O.G. Rally bo ponudilo obilico dogajanja brez vstopnin. 
Središče dogajanja bo na Trgu prekomorskih brigad v Portorožu, kjer bo glavni oder s koncerti v živo, ob ploščadi pa 
bodo na ogled najnovejši modeli Harley-Davidson. Obiskovalci bodo lahko uživali v glasbi tudi na dveh manjši odrih na 
portoroški plaži in na plaži Meduza, LifeClass Hotels & Spa, kjer bo postavljen tudi Harley Bar. Nastopile bodo skupine 
HeaveniX, Viperstone, The Dreams, Samuel Lucas Band, Hamo & Tribute To Love, King Foo, Hellcats, San Di Ego Band 
in Cowboys From Hell. Ob hotelu Marko bodo potekale demonstracijske vožnje, na portoroški plaži bodo v 
maloprodajni vasi (shopping village) na prodaj oblačila in ostali izdelki Harley-Davidson, obiskovalci pa bodo lahko 
obiskali tudi legendarno razstavo predelanih motociklov Custom Bike Show, ki bo na ogled v petek, 10. junija, v 
nekdanjem skladišču soli Grando. Prireditev bo dosegla vrhunec v soboto, 11. junija, ko se bodo udeleženci z 2.500 
motocikli Harley-Davidson podali na revijalno parado po Slovenski Istri. Motoristi se bodo ob 11. uri odpeljali iz Lucije 
proti Sečovljam, mimo Dragonje po Šmarski cesti v Koper, mimo Žusterne ob morju proti Izoli in nazaj v Portorož.  
 
Turistično združenje Portorož, g.i.z. (v nadaljevanju TZP) organizira oddajo začasnih prodajnih mest (v nadaljevanju 
ZPM) na površinah v Portorožu v okviru prireditve Harley-Davidson 29th H.O.G. Rally Portorož 2022. ZPM bodo 
razporejena na točno določenih lokacijah v Portorožu. Izpolnjena prijavnica je hkrati pogodba. S podpisom                                                                                         
ponudnik priznava in sprejema pogoje za sodelovanje na  ZPM, nepreklicno za posamezno ZPM. 
 
2. Dodelitev razstavnega prostora  
TZP odloča o pripustitvi ponudnika na prireditev in o dodelitvi mesta ZPM (tj. razstavno-prodajnega prostora). 
Razstavni prostor ima predpisane dimenzije. TZP razporeja prostor v najboljšem interesu prireditve. Če bo prijavljenih 
več ponudnikov kot je prostora, ima TZP pravico opraviti selekcijo med prispelimi prijavami.  
 
Kriteriji za selekcijo bodo: 

- primernost ponudbe (prednost imajo lokalni, tradicionalni proizvodi Slovenske Istre) 
- estetski izgled prodajnega mesta (prednost imajo ob priloženi fotografiji v prijavnici) 
- lokalnost ponudnikov in ponudbe (prednost ima slovenska Istra)  
- reference dela in sodelovanja na podobnih prireditvah, 
- višina ponujenega zneska najemnine. 

Posameznega ponudnika bo komisija za selekcijo točkovala po navedenih kriterijih. 
 
TZP bo vodil tudi t.i. rezervno listo. Če izbrani ponudniki ne bodo poravnali svojih obveznosti v roku zapadlosti, bo TZP 
pripustil na prireditev ponudnike z omenjene rezervne liste. O vsem bodo kandidati pravočasno obveščeni.  
 
3. Višina najemnine ZPM 
Višina najemnine za ZPM je skladna s ponujeno ceno. Izbrani ponudniki plačajo znesek najemnine po predračunu v 
roku zapadlosti. Če najemnina ne bo plačana pravočasno, TZP odpove pozicijo ZPM za ponudnika. 
 
Ponudniki se obvezujejo, da bodo prisotni vse termine po določenem urniku. V primeru predvidene odsotnosti je 
ponudnik dolžan o tem obvestiti TZP in urediti zamenjavo. V primeru neopravičene odsotnosti ali neupoštevanja 
pogojev sodelovanja TZP obdrži plačano najemnino v celoti. 
 
4. Obveznosti TZP in ponudnikov 
V okviru prireditve TZP zagotovi:  

- možnost dostopa do lokacije v predpisanem času dostave, 
- označbo ponudnika v podobi prireditve in osvetlitev prodajnega mesta 
- promocijo ponudnika v posebni knjižici ob prireditvi in na info točki Love Istria na ploščadi. 

 
 



V okviru sodelovanja na prireditvi se ponudnik obvezuje: 
- da bo estetsko primerno uredil svoj razstavni prostor in upošteval navodila TZPja, 
- da bo z razstavno-prodajnim prostorom ravnal odgovorno (prepovedano je kakršnokoli vrtanje ali zabijanje v 

tla ipd.) 
- da bo skrbel za red in čistočo na svojem razstavno-prodajnem prostoru, 
- da bo sam poskrbel za morebitno dodatno  opremo, ki jo potrebuje v času trajanja prireditve. 

 
Vsi ponudniki morajo upoštevati predpise o prodaji na premičnih objektih, zato morajo imeti pri sebi ustrezna dokazila. 
Odgovornost vsakega ponudnika je, da ima urejena vsa ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti in prodajo na 
prireditvah. 
 
5. Prihod na prizorišče 
Prodajno-razstavni prostor bo pripravljen za dostavo blaga in aranžiranje dan pred začetkom prireditve. Ponudniki 
bodo pravočasno prejeli natančna navodila.                                                                      
 
6. Možnosti odpovedi prireditve 
Odpovedi niso možne, razen v primeru višje sile in ekstremnih vremenskih pogojev. 
 
7. Sporazumno reševanje sporov 
TZP in ponudnik se obvezujeta k mirnemu in sporazumnemu reševanju medsebojnih nesoglasij in vseh sporov, ki bi 
nastali v zvezi s prijavo na in med sejmom. 
 
Ponudniki se prijavijo za sodelovanje na prireditvi s podpisano in poslano prijavnico, najkasneje do petka, 20. maja 
2022. Število mest je omejeno! Prijavljene ponudnike bo komisija o izboru obvestila najkasneje do 27.5.2022. 
 


