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ŠPORTNO DRUŠTVO GORJE 
Zgornje Gorje 46, 4247 Zgornje Gorje 

spletna stran www.sd-gorje.com 

elektronska pošta: gregor.repe@iedc.si. 

 

PPOOGGOODDBBAA  
o sodelovanju na prireditvi "JURJEV SEMENJ 2018" 

 

Pogodbo skleneta: 

 Športno društvo Gorje (v nadaljevanju organizator), ki ga zastopa pooblaščeni 

zastopnik in predsednik društva, Gregor Repe in 

 NAJEMNIK s polnim 

imenom in nazivom (s.p., 

d.d., d.o.o., d.n.o….): 

 

 

Naslov:  

Poštna številka:  Kraj (pošta):  

Zastopnik:  tel.:  

Elektronski naslov:  

Predmet pogodbe   
Razstava in prodaja lastnih proizvodov oziroma artiklov iz programa registrirane dejavnosti 

na "Jurjevem semnju" v Zgornjih Gorjah. Osnutek pogodbe in vse o društvu najdete na spletni 

strani www.sd-gorje.com. 

 

Pogoji sklenitve 

Organizator semnja po podpisu pogodbe zagotavlja: 

 dovoljenje za prodajo na stojnicah semnja, 

 razpored mest za  razstavo in prodajo, 

 pravočasno reklamiranje v javnih medijih. 

 

Najemnik stojnice oziroma prostora se s podpisom pogodbe obveže, da bo 

najkasneje do petka, 27. aprila 2018 na zgornji naslov Športnega društva (kontakt: 

Drago Bregant 031/781-811), dostavil:  

 podpisan in pravilno izpolnjen izvod pogodbe, 

 priglasitveni list, 

 potrdilo o registraciji, 

 fotokopijo potrdila o vplačilu najemnine, 

 podatke o svoji dejavnosti – polni naslov in artikle poslovanja. 

 

Podjetje:  

Davčna številka:  tel.:  

Lastna proizvodnja – prodaja:  

Najem prostora (obkroži):  sobota ali nedelja = 96€ sobota in nedelja = 144€ 

 

Ostala določila: 

 Jurjev semenj s prodajo na lastnih stojnicah (vozilih) bo organiziran v soboto, 28. 

aprila in v nedeljo, 29. aprila 2018, to je dva dni, 
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 cena organizacije in najema prostora je napisana zgoraj, 

 za opremo prodajnih prostorov (stojnic)je odgovoren prodajalec sam, postaviti in 

urediti pa ih je treba med 7.00 in 9.00 zjutraj oba dneva, 

 vsa vozila, ki niso v kontekstu prodajnega mesta (stojnice) je iz prireditvenega 

prostora treba odstraniti do 9.00 ure oba dneva, 

 podatki o organizatorju so navedeni v glavi in nogi pogodbe, 

 v primeru višje sile ima organizator prireditev pravico odpovedati ali prestaviti, 

 morebitne spore bomo reševali sporazumno, v nasprotnem primeru je pristojno 

sodišče v Radovljici! 

 

 

Pogodba je izdana v dveh izvodih, in sicer za: 

1. organizatorja prireditve (Športno društvo Gorje) in 

2. najemnika stojnice. 

 

   

Kraj in datum podpisa: __________________________________ 

 

 

 

Organizator ŠD Gorje, 

Gregor Repe – predsednik 

 

 

 

 

 

 Najemnik (podpis in žig): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matična številka 5100151, Davčna številka 75749173, smo davčni zavezanec po zakonu o DDV; 

TRR št.: 07000-0000476457 pri GB Kranj 


