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PRIJAVNICA ZA PRODAJO NA STOJNICAH  v okviru prireditve  

DAN JAGOD IN ŠPARGLJEV, 25.5.2014 na BREGU PRI LITIJI, Tenetiše 2 

  

PODATKI ZA IZDAJO RAČUNA:  

PONUDNIK  

Naziv: 

_______________________________________________________________________________  

Naslov oz. sedež: 

______________________________________________________________________  

Davčna številka: ______________________________ Davčni zavezanec: DA - NE (obkroži)  

Kontaktni podatki (gsm, e-pošta): 

__________________________________________________________  

Opis ponudbe: 

__________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

Naročam:  

enodnevni najem stojnice po ceni 30,00 EUR za _________ stojnic (vpiši število)  

 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA PRODAJO NA STOJNICI  

S podpisom potrjujem:  

- da sem registriran za opravljanje zgoraj navedene dejavnosti  

- da izpolnjujem vse pogoje za prodajo na stojnici  

- da sprejemam spodaj navedena pravila za prodajo na stojnicah, ki so sestavni del te prijavnice.  

  

V/Na___________________________________, dne __________________________  

 

 Podpis (in žig) ponudnika:    _____________________________  

  

Prijavnico je potrebno oddati najmanj 14 dni pred predvidenim datumom prireditve oz. 

najkasneje do 11. maja 2014  po e-pošti na naslov: drustvo.laz@gmail.com ali po običajni pošti 

na naslov: Društvo LAZ, Zg. Jablanica 1, 1275 Šmartno pri Litiji 
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PRAVILA ZA PRODAJO NA STOJNICAH  

v okviru prireditve  

DAN JAGOD IN ŠPARGLJEV na Bregu pri Litiji 

  

 

 

 

 

V okviru prireditve omogočamo prodajo izdelkov na stojnicah v nedeljo, 25. 5. 2014, stojnice bodo 

razvrščene ob robu travnika pri gasilskem domu na Bregu pri Litiji, Tenetiše 2. 

 PONUDBA IZDELKOV  

Glede na značaj prireditve pričakujemo ponudbo izdelkov domačega porekla, domače in umetnostne 

obrti, izdelkov s kmetij, domačih kakovostnih izdelkov, ekoloških oziroma drugače certificiranih 

izdelkov. Domačini iz Jablaniške doline imajo prednost. 

Na stojnicah ni dovoljeno oglaševanje, promoviranje in predstavljanje političnih strank, verskih 

skupnosti in dejavnosti, ki so prepovedane z zakonom. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje in 

plakatiranje vsebin, ki spodbujajo kakršnokoli nestrpnost in/oziroma so žaljive.  

Na stojnicah ni dovoljena neposredna prodaja pijače in hrane (gostinska ponudba), kar je predmet 

ponudbe organizatorja prireditve. Ne podpira se prodaja sladkorne pene, kokic ter podobnih 

proizvodov, kot tudi ne masovnih industrijskih izdelkov.  

PRIJAVA IN PLAČILO  

Prodaja na stojnicah je možna ob predhodni prijavi in plačilu. Ponudniki so dolžni znesek uporabnine 

poravnati vnaprej, preko plačilnega naloga na TRR, 19130-5006918297, po tem, ko dobijo elektronsko 

obvestilo o izboru in račun. Ponudniki, ki ne bodo poravnali obveznosti do 15.4.2014, ne bodo mogli 

sodelovati na prireditvi.  

Navedena cena velja za stojnico običajne velikosti (cca 2 m2), v primeru da je prodajni prostor večji, se 

cena lahko sorazmerno poveča.  

Za najem stojnice oziroma prodajnega prostora bo Društvo za razvoj podeželja LAZ izstavilo račun. 

Prijavnica ima značaj naročilnice.   

PRODAJA NA STOJNICI  
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Stojnico bo označena z nazivom prodajalca in bo pripravljena za prevzem najkasneje ob 8. uri zjutraj na 

dan prireditve. Prodajalec mora pripraviti stojnico najkasneje do 9:30 ure in odmakniti svoje vozilo na s 

strani organizatorja določeno mesto. Ponudnik ne sme pospraviti blago in zapustiti stojnico pred 18-o 

uro. 

Najemnik stojnice odgovarja za vso morebitno povzročeno škodo na stojnici in drugi izposojeni opremi, 

ki je nastala v času najema. Organizator ima pravico zahtevati vpogled v vso dokumentacijo, ki je 

potrebna za prodajo na stojnicah.  

Izdelki naj bodo ustrezno označeni za prodajo, ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, 

izpolnjevati  mora minimalne tehnične pogoje za tovrstno prodajo in upoštevati predpise, ki so določeni 

za prodajo na stojnicah (izdajanje računov itd.) 

 

 

                                                                                                   Jelka Babič, predsednica društva           

Informacije:  

Društvo LAZ 

Tel: 041 355 927,  

e-naslov: drustvo.laz@gmail.com 

www.jablaniskadolina.si 
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