
PRIJAVA ZA SODELOVANJE NA KMETIJSKI TRŽNICI 2018 
Ilirska Bistrica, od 22. do 23.9.2018 

  
1. Kontaktni podatki:  

Naziv udeleženca (skrajšano ime podjetja/firma/sp/kmetija/dopolnilna dejavnost/obrt): 
 

______________________________________________________________________________________ 

Ulica, hišna št: ___________________________________ Kraj, pošta: __________________________ 

Telefon: ________________________________ mobitel: _____________________________________ 

e-mail: _________________________________ spletna stran: _________________________________ 

Matična št.: ______________________ ID za DDV: _______________________ davčni zav.   DA      NE 

Odgovorna oseba: ______________________________ funkcija: _______________________________ 

Kontaktna oseba:  ______________________________ funkcija: _______________________________ 

telefon: _________________________________ mobitel: _____________________________________ 

2. Razstava – sejemski prostor: 

2.1. Program, vsebina sejemske predstavitve: ________________________________________ 

2.2. Naročamo razstavni prostor ______ m2 (stand. površina 6m2, dodatna površina doplačilo)  

zunanji  notranji    dodatna stojnica  DA   NE  (obkroži ustrezno)  

2.3. Drugi priključki (elektrika, voda, …, doplačilo): ___________________________________ 

3. Prodaja na stojnicah: 

3.1. Program, vsebina prodaje na stojnici: ____________________________________ 

3.2. Ali bo ob stojnici potekal animacijski program:      DA       NE     (obkroži ustrezno) 

3.3. V kolikor je odgovor DA, navedite kateri: _________________________________ 

3.4. Naročamo  _____  kos standardno stojnico dolžine 2m s platneno streho  

Dodatna površina poleg stojnice ______ m2 (doplačilo po ceniku) 

3.5. Drugi priključki (elektrika, voda, …, doplačilo): ___________________________________ 

4. Cenik sodelovanja na prireditvi: 

4.1. najem stojnice na razstavljavca za čas trajanja prireditve znaša  = 30,00 €. 

4.2. najem stojnice na razstavljavca za en dan prireditve znaša  = 20,00 €. 

4.3. najem dodatnega notranjega razstavnega prostora – 1 m2   = 3,00 € 

4.4. najem zunanjega razstavnega prostora – standard 6 m2   = 30,00 € 

4.5. najem dodatnega zunanjega prostora  od 6 do 50 m2   = 3,00 €/1 m2 
od 51 m2 naprej  = 1,50 €/1 m2 

4.6. najem dodatne stojnice na zunanjem prostoru   = 10,00 € 

4.7. plačilo pavšala za uporabo električnega priključka   = 5,00 € 

4.8. do 31.8.2018 je prijavnina na Kmetijsko tržnico za člane Društva za razvoj podeželja 
med Snežnikom in Nanosom 20,00 €, po tem roku pa znaša kot za ostale ponudnike. 

4.9. Član DRPSN     DA     NE        (obkroži ustrezno) 

5. Rok in način prijave: 

5.1.       Rok prijave je ponedeljek 10.9.2018. Po preteku roka prijave si pridružujemo pravico zavrnitve 
prepozne prijave. Prijava je veljavna po plačilu stroška prijave. 

5.2.       Strošek prijave za razstavljavce/ponudnike je potrebno plačati na TRR DRPSN  
SI56 1010 0005 6857 224  do 10.9.2018 namen Prijavnina KT 2018.  

5.3.       Prijavnica mora biti žigosana (v kolikor ima ponudnik žig) in podpisana ter skupaj s potrdilom o 
plačilu prijavnine poslana na naslov DRPSN, Bazoviška 14, p.p.17, 6250 Ilirska Bistrica ali v pdf 
obliki elektronsko na naslov info@razvoj-podezelja.si.  

 
 
Kraj, datum:      Žig:   Podpis odgovorne osebe:  
__________________________      ______________________ 
 

mailto:info@razvoj-podezelja.si


 

POGOJI SODELOVANJA NA PRIREDITVI KMETIJSKA TRŽNICA 2018 

 

1. Podpisana prijava je hkrati tudi pogodba. Izpolni jo ponudnik ter dostavi v roku, navedenem za prijavo, 
organizatorju sejemskega dela prireditve Društvu za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom 
(DRPSN). Cene, ki veljajo za sodelovanje na prireditvi, so navedene na prijavnici. S podpisom prijavnice 
ponudnik sprejema pogoje sodelovanja na prireditvi Kmetijska tržnica 2018. Ob prijavi mora ponudnik 
navesti, koliko stojnic ali prostora potrebuje in našteti vso ponudbo, ki jo bo na prireditvi ponujal. 
Ponudnik mora ob prijavi navesti tudi morebitni promocijski in animacijski oz. drugi program, ki ga 
namerava izvajati ob stojnici (delavnice, kuhanje v živo, glasba, itd…). 

2. Na razstavnih površinah in prodajnih stojnicah lahko sodelujejo vsi zainteresirani ponudniki s področja 
kmetijstva in podjetništva na podeželju. Prednost pri dodelitvi razstavnega ali prodajnega prostora imajo 
ponudniki, ki aktivno sodelujejo pri delu DRPSN in člani DRPSN. 

3. O dodelitvi razstavnega prostora ali prodajne stojnice prijavljenemu ponudniku odloča organizator 
sejemskega dela prireditve DRPSN. Za vsak dodatek ob stojnici, za uporabo grelnih, hladilnih in drugih 
električnih naprav, za izvajanje dodatnih aktivnosti, je potrebno pridobiti predhodno soglasje 
organizatorja in doplačati pavšal za uporabo elektrike. Za vsako spremembo na razstavnem prostoru mora 
ponudnik pridobiti soglasje organizatorja, za katerega zaprosi pisno na info@razvoj-podezelja.si ali 
osebno na telefon 031 339 789. 

4. Organizator zagotovi vsakemu prijavljenemu ponudniku napeljavo elektrike do razstavnega prostora (v 
primeru predhodne prijave in doplačila) in objavo na spletni strani www.razvoj-podezelja.si in 
www.ilirska-bistrica.si. Organizator zagotavlja ponudnikom opremo in storitve naročene z izpolnitvijo 
prijavnice. Možni so individualni dogovori. 

5. Vsi ponudniki morajo s stojnicami in opremo na razstavnem prostoru ravnati kot dobri gospodarji (da se 
stojnice in oprema ne poškodujejo), skrbeti za red in čistočo na razstavnem prostoru, stojnici in njeni 
bližini. V kolikor ponudnik poškoduje stojnice ali razstavno opremo, je dolžan pokriti stroške popravila. 

6. Če se prireditev časovno premakne, skrajša, podaljša ali prostorsko preuredi, ponudniki niso upravičeni do 
povračila škode ali vrnitve vplačane prijavnine. Če prireditve ni možno izvesti iz razlogov, za katere ne 
odgovarja organizator (višja sila, stavka, drugo), bo organizator vrnil ponudniku že vplačano prijavnino. 

7. Prijavnino na prireditev mora ponudnik poravnati pred prireditvijo po ceni, ki je navedena v prijavnici in 
sicer najkasneje do 10.9.2018. Po prejemu podpisane prijavnice bo organizator poslal račun, ki ga mora 
ponudnik v celoti in brez kakršnegakoli odtegljaja takoj (če to ni že storil ob prijavi) poravnati na TRR 
DRPSN št. 0318 1100 0220 652  do zgoraj navedenega roka. Prijava velja le z plačano prijavnino. 

8. Organizator prireditve ima ob prijavi pravico zahtevati od ponudnika: a) obrtno dovoljenje oz. registracijo 
z odločbo pristojnega organa, da so izpolnjeni z zakonom določeni pogoji za opravljanje dejavnosti; b) 
ustrezno soglasje pristojnega zdravstvenega in veterinarskega inšpektorata za promet z živili in s predmeti 
splošne rabe, degustacije živali ali demonstracije splošne rabe oz. gostinsko dejavnost. Organizator ima 
pravico odpovedati sodelovanje ponudnika na prireditvi, če ne dostavi zahtevanih dokumentov. 
Organizator ne odgovarja za kazni, ki jih prejmejo ponudniki s strani pristojnih organov v nobenem 
primeru, zato morajo ponudniki na razstavnih prostorih in stojnicah razpolagati z vsemi ustreznimi in 
veljavnimi dovoljenji za opravljanje prodaje in drugih vsebin v okviru prireditve. 

9. Organizator ima pravico preklicati že potrjeno prijavo; a) če ponudnik ni v roku poravnal prijavnine; b) če 
so zahteve naročnika v nasprotju s tehničnimi možnostmi na sejmu; c) v primeru višje sile. 

10. Ponudnik se lahko z organizatorjem dogovori za izvajanje degustacije svojih proizvodov z izdajo 
degustacijskih bonov. Organizator bo z zainteresiranimi ponudniki pripravil prodajo degustacijskih bonov 
na skupni blagajni (INFO točki), za katere bo obiskovalec pri ponudniku dobil določeno degustacijo. Za 
vsak zbran degustacijski kupon so ponudniki upravičeni do povračila stroškov v višini 90% cene 
degustacijskega bona (z vključenim DDV). Preostala sredstva se nameni za kritje stroškov prireditve 
(izvedba prodaje degustacijskih bonov, informiranje, priprava promocijskega materiala, DDV, itd…). 

11. Povračilo stroškov degustacijskih bonov se izvedejo na podlagi izstavljenega računa s strani posameznega 
ponudnika organizatorju in zapisnika o prejemu vrnjenih degustacijskih bonov podpisanega s strani 
ponudnika (ki je bone dostavil) in pooblaščene osebe organizatorjev prireditve, ki je kupone prejel in 
preštel. Plačilo se lahko izvede tudi na koncu prireditve z blagajniškim izdatkom. 

12. Organizator prireditve in ponudnik bosta vse spore reševala sporazumno. Če do sporazuma ne bi prišlo, je 
za rešitev spora pristojno sodišče v Ilirski Bistrici. 

13. Ponudnik s podpisom prijavnice na prvi strani priznava in sprejema pogoje sodelovanja na prireditvi 
Kmetijska tržnica 2018. 
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