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SOLINE Pridelava soli d.o.o. in Krajinski park Sečoveljske soline objavljata 

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE VLOG ZA ODDAJO BREZPLAČNIH STOJNIC 

v okviru prireditve »Solinarski praznik 2014«. 

Lokacija postavitve stojnic z namembnostjo prodaje je v Krajinskem parku Sečoveljske soline na 

Leri na Solinarskem trgu v času XII. Solinarskega praznika. 

Oddaja se 25 stojnic z naslednjo vsebino: 

- stojnice za prodajo raznolikega trgovskega blaga in blaga s solinarskimi motivi (solinarske 

obleke, slamniki, okraski,  unikatne torbice, izdelke iz stekla, gline, dišavnice, …), 

- stojnice za izvajanje otroških programom, 

- stojnice s ponudbo domačih izdelkov umetnostne in rokodelske obrti (slike, glinene 

figurice, kipci…), 

- stojnice s ponudbo domačih pekovskih in drugih prehrambnih artiklov, 

- stojnice s kulinarično ponudbo (medica, vino, oljčno olje, sadni in zelenjavni namazi, ribji 

namazi, suhomesni izdelki, izdelki iz čokolade,  suho sadje, izdelki iz testa in podobno), 

- stojnice s ponudbo naravne kozmetike (mila, mazila…) 

- drugo, vezano na naravno in kulturno dediščino solinskega okolja ter na pomen in 

vsebino praznika. 

 

Stojnice se bodo oddale za določen čas in sicer 27. 4. 2014 v Krajinskem parku Sečoveljske 

soline – Lera, in sicer med 9.00 in 18.00 uro. Najem stojnice za praznik je brezplačen in zajema: 

- enodnevni najem stojnice na lokaciji, 

- možnost trženja produktov, 

- dovoz na trg za raztovor. 

 

Vsak ponudnik se lahko prijavi za prodajo na eni stojnici. V kolikor se na razpis prijavi več 

ponudnikov kot je prodajnih mest, bo tričlanska komisija izbrala najemnike na podlagi meril, ki so 

navedena v nadaljevanju razpisa. V kolikor bo tudi po izboru ponudnikov na podlagi določenih 

meril za prodajna mesta izbranih več ponudnikov, kot je posameznih prodajnih mest, bo o izbiri 

ponudnika odločal žreb.  

Lokacijo stojnic na solinarskem trgu, razen stojnice za gostinsko ponudbo in stojnice za izvajanje 

otroških delavnic, ki so vnaprej določene, bo med izbranimi ponudniki določil žreb.  

Ponudnik mora v oddani ponudbi navesti namembnost prodaje, ki jo želi opravljati, prav tako pa 

morajo ponudniki izpolnjevati pogoj, da so registrirani za opravljanje dejavnosti ter da imajo 

poravnane vse obveznosti do Občine Piran in podjetja SOLINE Pridelava soli d.o.o. 
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Ob izpolnjevanju pogojev, bodo merila za izbor naslednja: 

- avtohtonost ponudbe (poudarek na povezanost izdelkov s praznikom in soljo, poudarek 

na domači in ročni izdelavi, tipičnih spominkih, …) 

- prisotnost na celotnem dnevu, in sicer 27. 4. 2014 od 9.00 do 18.00 ure  

- prednost bodo imeli ponudniki s stalnim prebivališčem v občinah Piran, Koper in Izola ali 

tisti katerih  pravna oseba ima sedež na naslovu katere od prej naštetih občin. 

Ponudnik se na razpis prijavi na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del javnega poziva. Vloga se 

šteje za popolno v kolikor je oddana na pravem obrazcu in ima vse potreben priloge in dokazila. 

Komisija ne bo upoštevala ponudnikov, ki bodo poslali nepopolne vloge. Vse takšne ponudbe 

bodo izločene. 

Prijave z dokazili: 

- v celoti izpolnjen, žigosan in podpisan prijavni obrazec 1a, 

- fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje 

oziroma priglasitveni list, 

- kratko predstavitvijo ponudnika, 

- ter besedilnim in slikovnim opisom izdelkov, ki se bodo prodajali 

je potrebno priporočeno poslati najkasneje do 11. 4. 2014 do 12. ure na naslov: SOLINE 

Pridelava soli d.o.o., Seča 115, 6320 Portorož, s pripisom »Prodajna mesta–solinarski praznik«.  

Izbor ponudb in žreb številk stojnic bo komisija opravila 15. 4. 2012 ob 9. uri. Rezultati izbora 

bodo objavljeni na spletni strani www.kpss.si. Izbrani ponudniki pa bodo obveščeni o izboru in 

številki stojnice tudi po mailu.    

 

Seča, 3. 4. 2014 

 

         Direktor 

               Klavdij Godnič l.r. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kpss.si/
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OBRAZEC 1a     Prijava na javni poziv 

 

Solinarski praznik 2014 

Najem začasnih prodajnih mest 27. 4. 2014.  

Uporabnina stojnic je brezplačna, stroške najema krije podjetje SOLINE Pridelava soli d.o.o..   

  

1. Podatki prijavitelja 

 

Naziv pravne osebe:  

________________________________________________________________________________________ 

 

Zakoniti zastopnik: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Naslov in poštna številka:  

______________________________________________ _________________________________________ 

 

Številka telefona / GSM:  

________________________________________________________________________________________ 

 

Kontaktna oseba in GSM: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Elektronski naslov: 

________________________________________________________________________________________ 

 

2. Opis ponudbe/predstavitev ponudnika 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

  

       3. Obvezne priloge 

 

Izpolnjeni prijavi na javni poziv (z vsemi zahtevanimi podatki v obrazcu) je treba priložiti naslednje priloge: 

- Fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno dovoljenje oz. 

priglasitveni list 

- Fotokopijo dovoljenja za opravljanje dejavnosti (če ga zakon predvideva). 

- Besedilni in slikovni opis izdelkov, ki se bodo prodajali.  

 

       4. Izjava 

 

Izjavljamo: 

- da so vsi podatki, navedeni v tej prijavi resnični in smo jih pripravljeni dokazati s predložitvijo 

ustreznih dokazil. 

 

Podpis odgovorne osebe in žig: _____________________________________ 

 

Kraj in datum: ____________________________ 

 

 

 


