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PRAVILA ZA PRODAJO NA STOJNICAH 
v okviru prireditve: 

13. SLOVENSKI KLEKLJARSKI DNEVI V ŽIREH, 27. 4. 2019 

 

V okviru prireditve omogočamo prodajo izdelkov na stojnicah v soboto, 27. aprila 2019, stojnice bodo 
razvrščene v centru Žirov, ob Zadružnem domu.  
 

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. 
 
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.  
 

PRIJAVA IN PLAČILO 
 

Prodaja na stojnicah je možna ob predhodni prijavi. Prijavnico za najem stojnic oziroma prodajnega 
prostora je potrebno oddati najkasneje do 19. 4. 2019 po e-pošti na naslov cvetke.ziri@gmail.com  
ali po običajni pošti na naslov OBČINA ŽIRI, LOŠKA CESTA 1, 4226 ŽIRI. 
  
V primeru, da si ponudnik zagotovi postavitev lastne stojnice, se mora za lokacijo dogovoriti z 
organizatorjem. Navedena cena velja za stojnico običajne velikosti (cca 2m2), v primeru da je prodajni 
prostor večji, se cena lahko sorazmerno poveča. 
 
Za najem stojnice oziroma prodajnega prostora bo Občina Žiri izdala račun. Prijavnica ima značaj 
naročilnice.  
 

PRODAJA NA STOJNICI 
 

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. 
 
 
 
 
 
Dodatne informacije: 

• Tanja Mlinar, 040 425 120, e-naslov: cvetke.ziri@gmail.com 

• Gregor Mlinar, 04 50 50 710, e-naslov: gregor.mlinar@ziri.si 
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