
   
 

 

 
1.PODATKI O PRODAJALCU  
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Podjetje ulica, hišna številka, št. in ime pošte naročnika  

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Odgovorna oseba, kontaktna oseba, telefon kontaktne osebe oz. gsm  

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

E-naslov:  
 

_________________________________________________________________________________________________________________  

ID za DDV: Davčni zavezanec ( DA/NE) Št. TRR:  

 

2. NAROČILO  
 

a/ Naročamo prostor za ______________________________________________________________________ 

 

3. CENE  

 

Gostinski jurček  – 600,00€ + DDV 
 

Stojnica ali prostor za posebne pijače (gin, cocktaili)  - 300,00€ + DDV   
  

Stojnice ali prostor za stojnico – 100,00€ + DDV 

 

4. NAROČANJE IN PLAČILO  
 

a/ Pisna naročila sprejemamo do 31.7.2019. Po dostavi podpisane in žigosane prijavnice vam bomo na podlagi odobritve 

posebne komisije, 1.8.2019, potrdili vašo udeležbo in vam poslali nadaljnja obvestila in predračun, ki ga mora prodajalec v 

celoti (celotni znesek) poravnati v roku, ki bo na njem naveden. Plačilo predračuna je pogoj za sodelovanje razstavljavca na 

prireditvi. Račun za plačilo najema bo organizator izstavil v skladu z zakonodajo.  
 

b/ Podatke razstavljavcev bo organizator uporabil za svojo evidenco in za svoje potrebe in ravnal v skladu z zakonodajo o 

varovanju osebnih podatkov.  

 

5. DODELITEV GOSTINSKO-PRODAJNEGA PROSTORA  
 

Pogoj za sodelovanje in dodelitev prostora in dovolilnice za vstop na prireditev je predhodno plačilo predračuna. Rok plačila 

bo naveden na obvestilu o vašem sodelovanju na naši prireditvi.  O lokaciji odloča organizator, ki razporeja razstavni 

prostor v korist prireditve.  

 

6. DEJAVNOST PRODAJALCA - DOKUMENTI  
 

Organizator ima pravico, da pred potrditvijo dodelitve razstavnega prostora in na sami prireditvi zahteva od razstavljavca 

predložitev vseh dovoljenj (obrtno dovoljenje, ustreznega soglasja pristojnega zdravstvenega in veterinarskega inšpektorata 

v primeru opravljanja prometa z živili, dokazila o zavarovanju oseb in predmetov). Razstavljavci naj imajo na dan prireditve 

vso dokumentacijo s seboj. VSAK PRODAJALEC SE OBVEŽE RAVNATI Z ODPADKI NA NAČIN PREDLAGAN S STRANI OBČINE 

BOHINJ!  

 

7. ODPOVED  
 

V slučaju “višje sile” je možna odpoved naročila, vendar le z vašo pisno izjavo in to najmanj 5 dni pred prireditvijo. V primeru 

odpovedi po tem roku organizator ne bo vračal že vplačanih zneskov za najem prostora in stojnic.  

 

PRESTAVITEV 

V kolikor bo 10.8.2019 slabo vreme,  se prireditev prestavi na 14.8.2019, ko bo isti program in tudi isti pogoji udeležbe. 

 



 

 

ODPOVED 

V kolikor tudi 14.8.2019 prireditve ne bo mogoče izpeljati, se prireditev odpove in tudi naše skupne obveznosti 

odpadejo. V tem primeru vrnemo 90% vplačila nazaj vsem prijavljenim prodajalcem.  

   

8. OSTALA DOLOČILA  
 

a/ Prodajalec je dolžan upoštevati določila organizatorja pri odmeri razstavnega prostora. V primeru kršitev in 

samovoljnosti pri uporabi razstavnega prostora si organizator pridržuje pravico do dodatnega zaračunavanja 

uporabljene površine na dan prireditve.  
 

b/ Organizator ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitev stvari in poškodb tretjih oseb, nastalih zaradi 

malomarnega ravnanja razstavljavca na prireditvenem prostoru. Prodajalec odgovarja za škodo in nesrečo, ki jo povzroči 

prireditelju na njegovem prodajnem prostoru.  
 

c/ Organizator ima pravico razstavne prostore in predmete fotografirati, posneti in gradivo uporabiti za lastne potrebe ali za 

splošno rabo. Prodajalec se odpove vsem ugovorom iz naslova avtorskih pravic.  
 

d. Prodajalec pred koncem prireditve ne sme sprazniti razstavnega prostora. Poskrbeti mora za čistočo in po koncu 

prireditve odpeljati vso odvečno embalažo.  Takrat gostinci vrnejo 1 pivomat, ki ga poleg jurčka prejmejo v uporabo.  
 

e/ Prodajalec je dolžan upoštevati navodila redarske službe glede parkiranja in varnosti na prireditvenem prostoru.  

f/ Vremenski pogoji. Prodajalci ne morejo zahtevati povračila že plačanih zneskov v primeru nesodelovanja iz njihove strani 

zaradi slabih vremenskih pogojev. V kolikor se odpove prireditev se prodajalcem vrne 90 % plačane najemnine.  
 

g/ Organizator in prodajalec bosta morebitne spore reševala sporazumno. V primeru, da sporazuma ne bo, je za reševanje 

sporov pristojno sodišče v Radovljici.  
 

Vse dodatne informacije dobite na sedežu organizatorja v Bohinju na tel.: 04/ 574-60-14 vsak delovnik med 08.00 in 15.00 uro 

ali na e-naslovu: jure.sodja@tdbohinj.si . Kontaktna oseba je Sodja Jure, vodja in koordinator prireditve, 040/ 572-611.  

 

Prosimo, da en izvod žigosane in podpisane prijavnice pošljete na sedež organizatorja (velja tudi sken). 

 

Izjava razstavljavca:  

 

S podpisom in žigom potrjujem in se strinjam s pogoji sodelovanja.  
 

______________, dne______________2019 

Naročnik:  

( žig in podpis odgovorne osebe)  

 

 
 

Izpolni organizator: 

Datum prejema vloge_________________________________________________________________________ 

Odločitev komisije____________________________________________________________________________ 

Cena za najem_______________________________________________________________________________ 

 

PODATKI  

Turistično društvo Bohinj ID za DDV: SI 77172876, TRR pri Gorenjski banki d.d. 07000 0000013767, tel: 04/ 574-60-10 GSM: 

040/ 572-611, www.tdbohinj.si E-mail: jure.sodja@tdbohinj.si  

http://www.tdbohinj.si/
mailto:jure.sodja@tdbohinj.si

