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Cerknica, 8.3.2019 

VABILO ZA SODELOVANJE NA DOGODKU »DNEVI NOTRANJSKEGA PARKA« 

v soboto, 25. 5. 2019 

 

Vabilo ponudnikom za zbiranje prijav za uporabo stojnic na dogodku Dnevi Notranjskega parka ob 

Cerkniškem jezeru (v nadaljevanju: Dnevi Parka). 

1. Notranjski regijski park objavlja vabilo za uporabo stojnic na dogodku Dnevi Parka, ki bo dne 25. 

5. 2019 potekal na parkirišču na koncu vasi Dolenje Jezero. 

2. Koncept prodajne vsebine 

Na stojnicah se smejo prodajati predmeti, ki po svojem namenu in obliki ustrezajo samemu dogodku ter 

so posledica ročnega ustvarjanja obrtnika. 

Na voljo bodo stojnice različnih velikosti, ki jih bo organizator postavil na parkirišču ob Cerkniškem 

jezeru.  

3. Čas uporabe stojnic 

Prisotnost ponudnika je obvezna na stojnici na dan dogodka, 25. 5. 2019, od 9h do 16h, parkirišče pa 

mora biti prosto avtomobilov najkasneje do 9h.  

S podpisano izjavo se izbrani ponudnik zaveže, da bo na prireditvenem prostoru prisoten v 

dogovorjenem času. 

4. Rok za prijavo na razpis 

Rok za prijavo na ta razpis je sreda, 24. 4. 2019. 

 

ORGANIZACIJSKI POGOJI ZA PONUDNIKE 

Stojnice je mogoče zasesti na dan dogodka, 25. 5. 2019, od 8h dalje, parkirišče mora biti prosto 

avtomobilov do 9h. 

Prijavijo se lahko samostojni podjetniki, posamezniki in vse pravne osebe, ki so registrirane in imajo 

veljavna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega povabila. 

Na sejmu lahko sodelujejo ponudniki, katerih predmeti ustrezajo zakonskim določilom ter ponujajo 

enega ali več izdelkov domače obrti. 

 

SEJEMSKE OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA 

Organizator zagotovi: 

- postavitev stojnice, 

- priklop na električno omrežje in 

- promocijo dogodka v okviru svoje redne dejavnosti. 
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SEJEMSKE OBVEZNOSTI PONUDNIKOV 

Ponudniki lahko prodajajo izdelke, s katerimi so se prijavili na povabilo in jih primerno pisno predstavili. 

V primeru nespoštovanja obratovalnega časa dogodka ponudnik v prihodnje ne bo imel več možnosti 

sodelovanja na razpisih Notranjskega parka. 

Vsi ponudniki morajo upoštevati predpise o prodaji na premičnih objektih, zato morajo imeti pri sebi 

ustrezne dokumente za prodajo blaga. Prodajalci morajo imeti svoje priponke, artikli morajo biti označeni 

s cenami, deklaracijami v slovenskem jeziku, strankam izdajati račune. Obvezna je uporaba davčne 

blagajne ali vezane knjige računov. To so pogoji, ki jih od organizatorja zahtevajo pristojne inšpekcijske 

službe. 

Ponudnik v prijavi obvezno navede vse električne aparate, ki jih bo uporabljal, saj se le tako lahko 

izognemo izpadom električne energije zaradi preobremenjenosti napeljave. Organizator zagotovi 

možnost priklopa na vir električne energije, ponudniki pa si morajo sami zagotoviti podaljšek do stojnice 

(minimalno 50 metrov) in razdelivec ter zaščito za razdelivec (kartonska škatla). Vsi električni porabniki 

(telefoni, tablice, davčna blagajna, hladilniki, luči, pekači, električno orodje…), ki ob prijavi ne bodo 

navedeni poimensko in z zahtevano priključno močjo (kW), na dan dogodka ne bodo mogli biti v uporabi. 

 

JAMSTVO IN ZAVAROVANJE 

Organizator ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitve stvari ponudnikov, poškodbe 

ponudnikov oz. njihovih prodajalcev, kot tudi ne za škodo, nastalo zaradi požara, viharja, toče, strele, 

loma, izliva vode, tatvine ali kateregakoli drugega vzroka. 

Ponudniki odgovarjajo za škodo in nesrečo, ki jo na kraju dogodka povzročijo oni sami ali njihovo osebje. 

 

ČIŠČENJE RAZSTAVNEGA PROSTORA 

Organizator skrbi za čiščenje prizorišča dogodka na splošno, za red in čistočo stojnice ter njene okolice 

pa je dolžan skrbeti vsak ponudnik sam. 

 

PRAVNO FORMALNE ZADEVE 

O izboru bodo ponudniki obveščeni najkasneje do torka, 30. 4. 2019.  

Organizator bo pripravil preprosto pogodbo o sodelovanju med organizatorjem in izbranim ponudnikom 

ter jo poslal ponudnikom v podpis na naslov, ki ga bodo navedli na prijavnici. 
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PRIJAVA MORA VSEBOVATI NASLEDNJE PODATKE IN DOKAZILA: 

Popolno prijavo sestavlja v celoti izpolnjena prijavnica, ki je priložena tej razpisni dokumentaciji. 

Prijavnica vsebuje spodaj navedene vsebine: 

1. obrazec z osnovnimi podatki, 

2. opis ponudbe oz. prodajnega programa, 

3. seznam električnih naprav, ki bodo uporabljene na stojnici, s priključno močjo (v kW). 

 

Prijavnico ponudniki izpolnjeno in lastnoročno podpisano vrnejo na naslov: Notranjski regijski park, 

Tabor 42, 1380 Cerknica ali skenirano po elektronski pošti na naslov: ana.gabrejna@notranjski-

park.si.  

Organizator razporeja prostor za postavitev stojnic v najboljšem interesu organizacije prireditve. 

V kolikor bo prijavljenih več ponudnikov kot je prostora, ima organizator pravico opraviti selekcijo med 

prispelimi prijavami. 

Ponudnik lahko zasede le prostor, ki mu je bil dodeljen s strani organizatorja. 

 

ROK PRIJAVE je do srede, 24. 4. 2019. 

Podrobnejše informacije lahko dobite prek elektronske pošte ana.gabrejna@notranjski-park.si ali po 

telefonski številki 040/426-753. 

 

Vljudno vabljeni k prijavi!       

Ekipa Notranjskega parka 

 


