
 

PIKNIKI 365 DNI 

EVENTPLUS d.o.o., prireditve in turizem 
Miklošičeva 2a, 1230 Domžale, 041 695 013, eventkoca@eventplus.si 



»IZSTOPITE Z VRTILJAKA PONORELEGA SVETA IN 
VSTOPITE V ZAVETJE TOPLE, S SMEHOM IN DOBRO 

VOLJO NAPOLNJENE KOČE IN TJA POVABITE TISTE, KI 
SO VAM V SRCU LJUBI…«  

  

je sporočilo podjetja EVENTPLUS, ki z novim 
projektom EVENT KOČE verjame, da je nastopil 

trenutek in da prihaja čas, ko bomo vsi potrebovali 
mir, toplino in v pravljico odeto resničnost. 



NOSTALGIČNO 

ČAROBNO 

OGNJENO 

TOPLO 

ROMANTIČNO 

Pridevniki, ki o 
PIKNIKgrilKOČI  
povedo vse! 



V ZAVETJU PIKNIKgrilKOČE IN V DOBRI DRUŽBI 
 

365 DNI V LETU!!! 



PIKNIKgrilKOČE  
Z DALJNJEGA SEVERA 
OSVAJAJO EVROPO! 

Dovolite, da osvojijo tudi vas… 



Če boste PIKNIKgrilKOČO 
postavili NA VAŠ DOMAČI VRT… 



…bo vaš vrt postal CENTER DRUŽABNEGA ŽIVLJENJA V 
CELOTNI SOSESKI. Skozi celo leto bo potreba po 
druženju s prijatelji in družino postala nekaj 

povsem običajnega.  



Ob obletnicah, družinskih srečanjih in rojstno 
dnevnih praznovanjih ne bo več tako pogosto 
zastavljenih vprašanj: KAM, KOLIKO, ZA KOLIKO 

in KAKO DRAGO?  



Če boste PIKNIKgrilKOČO postavili 
na vrt ali v bližnji gozdiček 
NEDALEČ OD VAŠEGA HOTELSKEGA 

OBJEKTA, GOLF IGRIŠČA, TURISTIČNE 
   KMETIJE… 



 …boste gostom, ne glede na starost, ponudili  
  IZKUŠNJO DOŽIVETJA, ki jo lahko ponudi le  

 vonj po lesu, toplota ognja, možnost   
 priprave hrane na ognju in bližina ljudi.  

 

Nepozabno izkušnjo bodo vedno povezovali z vašim imenom…  
Intima prostora ponuja veliko možnosti doživetij:  

Večerje »NAREDI SI SAM«, praznovanja obletnic in rojstnih 
dni, intimnih poslovnih srečanj ob ognju, možnost 

kulinaričnih razvajanj v družbi kuharskega mojstra, zimskih 
večerov ob zvokih kitare, srečanje s pravljičnimi junaki za 
vaše najmlajše obiskovalce, prijetne »čvek« ure za samosvoje 
najstnike… In, kar je najbolj pomembno: DRUŽENJE JE MOGOČE 

NE GLEDE NA VREME!!! 
 

365 dni. Pravzaprav dež in sneg le še poudarita element 
romantike in intimnega vzdušja…  



    

   

 

           

 

 

Standarna oprema 
PIKNIKgrilKOČE (brez dimnika): 



Predlogi, kako si lahko 
PIKNIKgrilKOČO priredite ali 
naročite po svojih željah: 

                   

  

 

            



                                

 

 



                                 



       

      

  

Če boste PIKNIKgrilKOČO 
postavili na SMUČIŠČA 

pozimi… 



 …boste v zimskih mesecih razveselili veliko  
 smučarskih navdušencev, ki vam bodo ostali zvesti 

celo leto in ne le pozimi: 
  

ZAKLJUČENE DRUŽBE PRIJATELJEV ali SODELAVCEV, ki bodo 
smučanje združili s prijetnim pogovorom ob ognju, DRUŽINE, 
ki se bodo končno lahko na smučanje odpravile skupaj, saj 
bo mamica z majhnim otrokom le imela topel prostor, kjer 
bo pogrela svojega malega nadobudneža, mu posušila mokra 
oblačila in za celo družino skuhala kosilo, medtem, ko jo 
bo oče po brezskrbni smuki s starejšo hčerko brez težav 
zamenjal v vlogi varuške in se bo tudi ona lahko spustila 

po zasneženih strminah… 
 

PIKNIKgrilKOČE bodo razlog, da se sezona ne bo zaključila 
z odhodom snega, ampak, bodo privabljale kopico 

navdušencev, ki bodo PIKNIKgrilKOČO uporabljali za 
druženja v naravi celo leto in to neodvisno od vremena!!!

      



         

        

 

 



Če boste PIKNIKgrilKOČO 
postavili V KAMP… 



  …je konec skrbi, kako hitro bodo gostje  
  zapustili vaš kamp in kje se bodo pogreli, 

če bo zunaj mrzlo… 
 

PIKNIKgrilKOČA bo nudila varno zavetje vsem tistim 
kampistom, ki jim je kampiranje način življenja. Ki ne 
posedujejo luksuznih šotorov in avtodomov, ampak se 

stiskajo pod majhnim šotorskim platnom…  
 

PIKNIKgrilKOČA jim omogoča, da skupaj še z drugimi isto 
mislečimi ob ognju posedijo, si skupaj pripravijo hrano 
in posušijo razmočena oblačila. Ker je kampiranje njihov 
način življenja, je tudi ogenj zelo pomemben element v 
njihovi filozofiji… A ga lahko na žalost pogasi že vsaj 

najmanjši naliv.  
 

PIKNIKgrilKOČA je dobra rešitev!!! Tudi zato, ker lahko 
zaradi nje KAMP postane zanimiva točka tudi za zunanje 
obiskovalce, ne le med sezono, ampak v obdobju za kamp 

nizke sezone…     



                   

  

 

            

              



Če boste PIKNIKgrilKOČO 
postavili V MESTNI PARK, 
MED VINOGRADE ALI KOT DEL 

GOZDNE UČNE POTI… 
                                           

 

 



…boste kot OBČINA oziroma KRAJ,  turistično društvo ali 
turistično informacijski center svojim krajanom ponudili 

enkraten DRUŽABNI PROSTOR. Priložnost da se v 
PIKNIKgrilKOČI  družijo kot sokrajani, da negujejo stara 

in kujejo nova prijateljstva ter se v svetu 
telekomunikacijske odtujenosti zopet ponudi možnost 

zbliževanja. Prav tako bi to lahko bil prostor, ki bi ga 
ponudili tistim, ki za svoja zbirališča izbirajo parke, 

otroška igrišča, zapuščene stavbe… 
 

Pridite jim naproti in jim ponudite dobro alternativo… 
Dajte jim možnost, da se odgovorno obnašajo do ponujene 

rešitve… 
 



PIKNIKgrilKOČE so na  
razpolago v velikostih: 

6.9m2 : za skupino do 10 ljudi 
-primerna za domačo uporabo, za hotele, vrtce in šole kot 

dopolnilna ponudba igralnim doživljajskim prostorom 
-ne potrebuje gradbenega dovoljenja 

 

9.9m2: za skupino do 15 ljudi 
-najbolj prodajana velikost v Evropi je kot doživljajska izkušnja 
primerna za domačo uporabo, kot dopolnilna kapaciteta za hotele, 
golf igrišča, gostilne, smučišča, manjše kampe, mestne parke, 

arboretume, živalske vrtove, gozde,…  
-ne potrebuje gradbenega dovoljenja 

 
 



 17m2: za skupino do 25 ljudi 
-zelo primerna velikost kot dopolnilna gostinska kapaciteta za 

hotele, gostilne, smučišča, kampe,  živalske vrtove,…  
-potrebuje gradbeno dovoljenje v okviru tipskega projekta 

 

28m2: za skupino do 40 oseb 
-zelo primerna velikost kot samostojna gostinska kapaciteta za 

hotele, gostilne, smučišča, kampe,  živalske vrtove,…  
-potrebuje gradbeno dovoljenje v okviru tipskega projekta 

 
 



Standardna oprema PIKNIKgril KOČE v 
velikosti 6.9 in 9.9 m2 vključuje:  

lesene klopi, žar v premeru 60 cm z mizico okoli žara, 
jelenove kože, lesene skodelice 6 kom, čajnik in še nekaj 

daril presenečenja.   
 

Posebnost teh dveh velikosti je, da navkljub kurjenju 
ognja ne potrebujete dimnika! Lahko pa dimnik po želji in 

proti doplačilu naročite. 
 

Standardna ponudba PIKNIKgrilKOČ,  17 in 28 m2 
vključuje:  

lesene klopi, žar v premeru 100 cm z mizico okoli žara, 
dimnik, 7 jelenovih kož…  

 
 
 



MOŽEN JE NAJEM 
PIKNIKgrillKOČE 

 

www.eventkoca.si 

Zelo posebna in unikatna 
PIKNIKgrilKOČA našega 

proizvajalca je koča z delno 
stekleno streho. 

 
PIKNIKgrilKOČO lahko tudi 

naročite samo kot kočo in jo 
opremite kot namestitveno 

kapaciteto. 



OD MAJA DALJE 
 

Če želite, da bi PIKNIKgrilKOČO pred 
nakupom doživeli tako kot si zasluži, nas 
lahko pokličete in se dogovorite za ogled.  

 
Tri PIKNIKgrilKOČE bodo po vsej 

verjetnosti že od meseca maja dalje v 
uporabo obiskovalcem stale v Zelen'dolu ob 
čudovitem Šmartinskem jezeru pri Celju. 

Tu bodo  
stale EventKoče 

Na Šmartinskem jezeru 
v sodelovanju z: 



PIKNIKgrilKOČE 
našega 

proizvajalca so po 
kvaliteti izdelave 

in izgledu  

številka 1  
v Evropi! 



VEČ INFORMACIJ O NAKUPU IN NAJEMU 
PIKNIKgrilKOČ: 

 

www.eventkoca.si 
 

ali po telefonu: 041 695 013: Zvezda G. Novljan 
 

Da bi bila odločitev lažja, Vam lahko po 
prehodnem dogovoru naredimo dodatno 

predstavitev PIKNIKgrilKOČE na vašem naslovu. 


