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ALTROKE ISTRA GOURMET FESTIVAL 

POGOJI SODELOVANJA 

1. Splošna določila 
 

Organizator Altroke Istra Gourmet Festival (v nadaljevanju: prireditev) je Zavod za mladino, kulturo in turizem 

Koper, Titov trg 3, 6000 Koper.  

Na prodajnih stojnicah prireditve lahko sodelujejo gostinski ponudniki, vinarji in ponudniki piv, ki imajo 

registrirano ustrezno dejavnost. Prednost pri prijavi imajo ponudniki iz Mestne občine Koper. Ponudniki 

morajo izvajati storitve v skladu z veljavno zakonodajo (npr. prepovedano točenje alkoholnih pijač 

mladoletnim osebam, upoštevanje sanitarnih standardov, delovno-pravne in davčne zakonodaje itd.).  

K sodelovanju se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje gostinske 

dejavnosti in ki imajo v svoji ponudbi poleg pijače tudi hrano. Organizator ima ob prijavi pravico zahtevati od 

ponudnika obrtno dovoljenje oziroma registracijo z odločbo pristojnega organa, da so izpolnjeni z zakonom 

določeni pogoji za opravljanje dejavnosti. Vso dokumentacijo je ponudnik dolžan hraniti na prodajnem mestu 

v času trajanja prireditve. Organizator ima pravico odpovedati sodelovanje ponudnika na prireditvi, če ta ne 

dostavi zahtevanih dokazil ali če prodajni gastronomski program ne ustreza vsebini prireditve. Organizator v 

nobenem primeru in pod nobenim pogojem ne odgovarja za kazni, ki jih prejmejo ponudniki od pristojnih 

organov. 

Organizator lahko kadarkoli in komurkoli prepove oz. odpove sodelovanje na prireditvi brez posebnega 

razloga. Če je ponudnik že vplačal uporabnino, se mu ta vrne na TRR v 30 dneh od odpovedi sodelovanja. V 

primeru, da organizator ponudniku odpove sodelovanje na dan prireditve zaradi neupoštevanja pravil 

sodelovanja, ponudnik ni upravičen do vračila kotizacije. 

Izpolnjena prijavnica pomeni prevzem obveznosti s strani ponudnika, da bo na prijavljeni termin prireditve 

prisoten ves čas. 

2. Termini in lokacije prireditve ter število sodelujočih ponudnikov 
 
Prireditev bo vsak zadnji četrtek v mesecu od meseca junija do vključno meseca septembra. Zaradi omejitev 

velikosti lokacij je število sodelujočih ponudnikov na posamezni dogodke omejeno. V skupno število 

ponudnikov so všteti gostinski ponudniki, največ dva vinarja, en ponudnik piv in en ponudnik domačih 

brezalkoholnih pijač na posamezno prireditev. 

Predviden razpored:  

DATUM TRAJANJE LOKACIJA  ŠT. PONUDNIKOV 

24. 6. 2021 11.00–22.00 Dvorišče pri Vinakoper 20 

29. 7. 2021 11.00–22.00 Marezige 15 

26. 8. 2021 11.00–22.00 Dekani 20 

30. 9. 2021 11.00–20.00 Titov trg 20 
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3. Ponudba na stojnicah 
 

Gostinski ponudniki na stojnicah lahko ponujajo ENO tipično oz. prepoznavno jed iz svoje ponudbe, ki je lahko 

bodisi tradicionalna istrska, bodisi moderna izvedba tipične istrske jedi. Obvezna je povezava z Istro in 

istrskimi sestavinami. Poleg glavne jedi lahko gostinski ponudnik ponudi tudi eno tipično istrsko sladico, ki je 

prav tako lahko pripravljena po tipični recepturi oz. na moderni način. Na prireditvi lahko sodelujejo tudi 

lokalni ponudniki pijač (vino, pivo, sadni sokovi itd.). 

Organizator bo zaradi zagotavljanja pestre in raznolike ponudbe omejil ponudbo tako, da bo lahko eno vrsto 

jedi ponujal le en ponudnik (npr. en ponudnik bo lahko ponujal fuže s tartufi). Prednost bo imel ponudnik, ki 

se bo na dogodek prej prijavil, drugi bo pozvan k spremembi jedi. 

4. Prodajno mesto in cena  
 
En ponudnik lahko zakupi le eno stojnico. Pri pripravi jedi lahko sodeluje tudi z drugimi ponudniki, vendar 

lahko vsi skupaj na eni stojnici ponujajo le eno jed. 

 
Lokacijo stojnice ponudniku določi organizator.  
 
Cenik sodelovanja (cena brez DDV):  
 

Sodelovanje na 
prireditvi 

Gostinski ponudniki iz 
Mestne občine Koper 

Gostinski ponudniki iz 
ostalih istrskih občin  
(Ankaran, Izola, Piran) 

Vinarji, pridelovalci 
piva in brezalkoholnih 
pijač iz slovenske Istre 

Sodelovanje na enem 
oz. posameznih 
dogodkih  
(cena na dogodek) 

150,00 EUR 250,00 EUR 

 
 

75,00 EUR  

Sodelovanje na vseh 
štirih (4) dogodkih 
(cena na dogodek) 

100,00 EUR * 150,00 EUR 

 
 

50,00 EUR 

 

* Sodelovanje na prvem dogodku (24. 6. 2021) je za ponudnike iz Mestne občine Koper, ki potrdijo 

sodelovanje na vseh štirih dogodkih, BREZPLAČNO. Ponudnikom se obračuna sodelovanje na ostalih treh (3) 

dogodkih, skupaj 300,00 EUR (gostinski ponudniki) oz. 150,00 EUR (ponudniki pijače). Če ponudnik 

sodelovanje vmes prekine, se mu sodelovanje na dogodkih obračuna po ceni za posamezni dogodek (tudi za 

prvi dogodek). 

Po prejemu prijave bo organizator ponudniku poslal račun za sodelovanje. Sodelovanje se ponudniku potrdi 
po plačilu računa. Ponudniki, ki bodo sodelovali na več dogodkih, bodo račun za sodelovanje prejeli pred 
vsakim posameznim dogodkom. 
 
Ponudniki, ki imajo do prireditve neporavnane obveznosti iz preteklih izvedb, se na prireditev v tekočem 
mesecu ne morejo prijaviti. Ponudnik se lahko prijavi po poravnanju vseh obveznosti, kar dokaže s poslanim 
potrdilom o plačilu. 
 
Ponudnik se za vse spremembe obveže pridobiti soglasje organizatorja. Za soglasje organizatorja lahko ponudnik 
zaprosi pisno. 
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5. Rok za prijavo in način prijave 
 

Rok za prijavo za sodelovanje na posameznem dogodku je do vključno 5. dne v mesecu za dogodek v tekočem 

mesecu (npr. do 5. 7. 2021 za dogodek 29. 7. 2021). Rok za prijavo za sodelovanje na vseh štirih dogodkih je 

9. 6. 2021. Število prodajnih stojnic je omejeno, zato bodo prednost pri prijavi imeli ponudniki iz Mestne 

občine Koper in ponudniki, ki se bodo prijavili za sodelovanje na vseh štirih dogodkih. Ob zapolnitvi vseh 

razpoložljivih mest bo organizator prekinil možnost prijave k sodelovanju. 

 
6. Obveznosti organizatorja in ponudnika 

 

V okviru prireditve organizator zagotovi: 

a) organizacijo in koordinacijo prireditve, 
b) postavitev prodajnih stojnic, 
c) izdelavo in postavitev napisa z nazivom ponudnika, 
d) električni priključek,  
e) koše za smeti, odvoz smeti in čiščenje javne površine, 
f) promocijo dogodka. 

 
Organizator prireditve NE zagotavlja: 

a) brezplačnega parkiranja za ponudnike, 
b) luči in druge razsvetljave za prodajne stojnice, 
c) električnih podaljškov, 
d) grelnih teles ali preostalih električnih naprav in pripomočkov, 
e) embalaže za ponujanje jedi, 
f) kozarcev za degustacijo in prodajo vin, piva in ostalih brezalkoholnih pijač, 
g) skladiščenja ponudnikove opreme oz. prodajnih izdelkov. 

 

V okviru sodelovanja na prireditvi se ponudnik obvezuje,: 

a) da bo estetsko uredil svojo prodajno stojnico in upošteval navodila organizatorja; 
b) da bo s prodajno stojnico ravnal kot dober gospodar in da ob ureditvi prodajne stojnice le-te ne bo 

poškodoval (prepovedano je zabijanje in lepljenje predmetov na stojnico oziroma vsi posegi, ki lahko 
pustijo trajne posledice na stojnici); 

c) da odgovarja za škodo in nesrečo, ki jo povzroči na prodajni stojnici ali prireditvenem prostoru on 
sam ali njegovo osebje, in je dolžan poravnati vse nastale stroške; 

d) da si bo sam zagotovil davčno blagajno in poskrbel za ustrezno izdajo računov; 
e) da bo sam poskrbel za potrebno dodatno opremo, ki jo potrebuje v času prireditve (električni 

podaljšek, kuhalnik, svetilka, stoli/klopi, stojala itd.); 
f) da bo sam poskrbel za kuhinjske pripomočke (lonce, kuhinjske aparate, embalažo za ponujanje jedi 

itd.) ter sestavine za pripravo jedi; 
g) da bo sam poskrbel za kozarce za degustacijo in prodajo pijače,  
h) da bo skrbel za red in čistočo na prodajni stojnici ter v njeni neposredni bližini; 
i) da bo upošteval navodila organizatorja v zvezi z dostavo; 
j) da bo upošteval predpise o prodaji na premičnih objektih in vse ostale zakonske obveznosti vezane 

na prodajo, kot je med drugim obveza dvojezične označitve artiklov in njihovih cen, alergenov. 

 
 

Na prireditvi je PREPOVEDANA UPORABA PLASTIČNE EMBALAŽE ZA ENKRATNO UPORABO.  
Plastične lončke lahko zamenjate s kartonastimi ali lončki izdelanimi iz koruznega škroba, plastične 
škatle in krožnike lahko nadomestite s kartonastimi, navadne plastične vrečke pa z biorazgradljivimi.  
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Organizator bo v času prireditve opravil več ogledov na terenu. V primeru, da bo pri posameznem ponudniku 

zaznal kršitev, bo ponudniku izdal plačilni nalog in obračunal stroške nastale s kršitvijo pogojev sodelovanja. 

Organizator bo plačilni nalog izdal v primeru naslednjih kršitev: 

a) ponudnik na prodajnem mestu ni prisoten ves čas trajanja prireditve (100,00 EUR brez DDV; 
b) ponudnik vrne prodajno mesto poškodovano ali uničeno zaradi malomarnosti (100,00 EUR brez DDV 

in stroški popravila); 
c) ponudnik ponuja izdelke v plastični embalaži (200,00 EUR brez DDV). 

 

7. Odgovornost organizatorja 
 

Organizator prireditve ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitve stvari ponudnika, škodo 

nastalo zaradi tatvin, naravnih nesreč ali kateregakoli drugega vzroka, prav tako ne odgovarja za kazni, ki jih 

prejme ponudnik s strani pristojnih organov.  

 

8. Možnost odpovedi prireditve 
 

Pogoji sodelovanja se lahko spremenijo. Če se pogoji sodelovanja spremenijo po oddani prijavi, bo 

organizator že prijavljene ponudnike o tem pravočasno obvestil. Če prireditev zaradi veljavnih ukrepov vlade 

RS ali slabega vremena odpade, prijavljeni gostinski ponudniki ponujajo prijavljene jedi v svojih gostinskih 

obratih. V tem primeru bomo ponudnikom, ki so že vplačali strošek sodelovanja na prireditvi, ta strošek 

povrnili. 

 

9. Sporazumno reševanje sporov 
 

Organizator in ponudnik se obvezujeta k mirnemu in sporazumnemu reševanju vseh sporov, ki bi nastali v 

zvezi s prijavo ali izvedbo prireditve. 

 

 


