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Prvo praznovanje svetovnega dneva čebel

Vsak prodajalec bo imel na razpolago eno stojnico brez stolov in brez električne 

napeljave, razen če ni v prijavnici drugače navedeno. En prodajalec lahko najame največ 

tri stojnice. 

Cena najema ene stojnice znaša 10 evrov. DDV ni obračunan, ker zavod ni zavezanec za 

DDV. 

Na prodajnem mestu se lahko predstavlja le prijavljena organizacija. Če organizator ob 

kontroli ugotovi drugače, bo neevidentirano podjetje prisiljeno takoj zapustiti stojnico. 

Dovoz do stojnic bo omogočen med 8.00 in 9.30, odvoz od 18.00 dalje. 

Parkiranje ob prodajnem mestu ni dovoljeno, po dostavi morajo biti vsa vozila 

prodajalcev parkirana na označenem parkirišču. 

Organizator ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi nastala v primeru slabega vremena, 

kraje, požara, … 

Prodajalec mora biti prisoten v celotnem času obratovanja tržnice. 

Prepovedano je pribijanje žebljev na stojnice.  

Prodajno mesto mora biti estetsko opremljeno in označeno z nazivom organizacije.  

datum in čas 

obratovanja stojnic

lokacija

pogoji sodelovanja

nedelja, 20. maj 2018, od 10.00 do 18.00

lokalna cesta med Vrbo in Breznico

Prednost bodo imeli ponudniki, katerih ponudba je povezana s čebelami, 
čebelarjenjem, uporabo medu in medenih izdelkov, medovitimi rastlinami, zdravo 

prehrano ipd. Prijave bomo obravnavali oz. potrjevali glede na ustreznost ponudbe in 

po vrstnem redu prijav do zapolnitve mest.



Zaradi organizacije sejma nas o svoji odločitvi obvestite najkasneje do 26. 4. 2018. Podpisano 

in žigosano prijavnico nam pošljite na e-naslov urska.aljancic@visitzirovnica.si ali na naslov 

Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica. 

Več informacij najdete tudi na www.visitzirovnica.si.
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Organizator si pridržuje pravico do premestitve razstavljavca, če je to v interesu sejma oz. 

prireditve. 

Vsi prodajalci morajo upoštevati predpise glede prodaje na premičnih objektih. Pri 
sebi morajo vedno imeti ustrezne dokumente, artikli morajo biti označeni s cenami, 
strankam pa morajo prodajalci izdajati račune. Te pogoje od nas zahtevajo inšpekcijske 

službe. 

Po prejetju podpisane prijave organizator pošlje razstavljavcu potrditev prijave in nato 

predračun, ki ga mora v celoti poravnati v valutnem roku. 

Prijava je veljavna po pisni potrditvi s strani organizatorja in plačilu prijavnine.


