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PRIJAVNICA ZA SODELOVANJE 2019 
 

 
 

Datum prireditve:   

petek, 15. 11. od 15. do 20. ure (degustacija poteka predvidoma do 23. ure) 

sobota, 16. 11. od 13. do 19. ure (degustacija poteka predvidoma do 22. ure) 

petek, 22. 11. od 15. do 20. ure (degustacija poteka predvidoma do 23. ure)  

sobota, 23. 11. od 13. do 19. ure (degustacija poteka predvidoma do 22. ure) 

      
 

PODATKI O RAZSTAVLJAVCU 
 

Polni naziv (naziv za izstavitev računa): 

 

Naziv za objavo (v kolikor je drugačen od imena podjetja): 

 

Davčna številka (dopišite ali ste davčni zavezanec):  

 

Ulica in hišna številka: 

 

Poštna številka in kraj: 

 

Kontaktna oseba in telefon:  

 

E-mail: 
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Organizator prireditve Vinska pot v Rovih pod starim Kranjem se obveže nuditi 
razstavljavcu: 
 

 standardno opremljen razstavni prostor (2x0,8m): označba stojnice, prt (kuvertan), stol, voda (4 
plastenke/dan), papirnate brisače (2 roli/dan); 

 prostor za skladiščenje vina (za stojnico); 
 čiščenje razstavnega prostora; 
 4 brezplačna vabila za čas prireditve; 
 kosilo v času prireditve za 2 osebi/dan; 
 oskrba obiskovalcev s kozarci;  
 oskrba razstavljalcev s kozarci (2 kozarca Vinska pot/dogodek, 2 nosilni vrečki za 

kozarce/dogodek, 50 plastičnih kozarcev 0,2/dan); 
 objava razstavljalcev na spletni strani Zavoda za turizem in kulturo Kranj; 
 promocija dogodka v medijih; 
 objava  razstavljalcev v prireditveni zloženki s podatki razstavljalca, naziv, naslov, kontakt (e-

pošta in telefon) in 3 vrstami vin, ki jih želi izpostaviti 

 
Razstavljavec se obveže: 
 

 da bo svoj razstavni prostor estetsko uredil v dogovoru z organizatorjem v petek, 15. in 22. 11. od 
12. do 14. ure oz./in v soboto, 16. in  23. 11. od 10. do 12. ure; 

 da bo zagotovil posode za izpljuvano vino;  

 da bo prisoten na razstavnem prostoru v petek, 15. 11. In 22.11. od 15. do 23. ure, oziroma/in v 
soboto, 16. in 23. 11. od 13. do 22. ure, to je od začetka prireditve vključno tri ure po uradnem 
zaključku odprtja; 

 da bo zagotovil zadostno količino ponudbe za degustacijo glede na pričakovan obisk. Na 
prireditvi se pričakuje cca. 200 oseb na uro oz. 1.200 obiskovalcev dnevno; 

 da bo upošteval predpise o prodaji (v kolikor bo izdelke prodajal) na premičnih objektih, zato 
mora imeti pri sebi ustrezne dokumente; 

 da bo odgovarjal za škodo ali nesrečo, ki bi jo povzročil prireditelju ali tretji osebi na razstavnem 
prostoru, on sam ali njegovo prodajno osebje; 

 da v času prireditve ne bo točil alkoholnih pijač vinjenim ali mladoletnim osebam; 

 da bo po končani prireditvi pospravil svoje stvari, smeti (škatle, steklenice...) ločeno v vreče za 
smeti, ter jih pustil ob svojem razstavnem prostoru. 

 
Prosimo Vas, da obkrožite termin prisotnosti na prireditvi (en vikend ali oba vikenda): 

 
A. sodelovanje na prireditvi vse štiri dni (15., 16., 22. in 23. 11.) 

 
B. sodelovanje na prireditvi v terminu: 

a. petek, 15. in sobota, 16. 11.  
b. petek, 22. in sobota, 23. 11. 

 
 

*Število mest je omejeno. Prednost pri izboru imajo razstavljalci ki se prijavijo za vse dni 
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Splošni pogoji poslovanja: 
 

1. Prijava je možna s priloženo prijavnico najkasneje do torka, 08. 10. 2019. Prijavnico lahko 
pošljete po pošti na naslov: ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO KRANJ, GLAVNI TRG 2, 4000 
KRANJ ali po elektronski pošti: vinskapot@gmail.com  

2. Razstavljalci morajo svoje obveznosti poravnati najkasneje do 25. oktobra 2019 na podlagi 
izstavljenega predračuna organizatorja. Cena za sodelovanje znaša za sodelovanje en 
vikend 80 € + DDV (22 %) za sodelovanje vse štiri dni 140 € + DDV (22%); 

3. Znesek za udeležbo na prireditvi plačate Zavodu za turizem in kulturo Kranj,  Glavni trg 2, 4000 

KRANJ, na TRR št. 01252-6033450688 – »plačilo udeležbe VINSKA POT 2019«. Za prodajo 
izdelkov morate biti ustrezno registrirani, prav tako morate upoštevati zakonske pogoje za 
prodajo (izdaja računov), na prireditvi je potrebno imeti tudi vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju 
pogojev. Če se z našimi pogoji strinjate, izvršite plačilo udeležbe na prireditvi in nam potrdilo o 
plačilu  pošljite po faxu, elektronski pošti ali po pošti na naš naslov. V primeru neporavnanih 

obveznosti ima organizator pravico do odpovedi sodelovanja, 
4. Število razstavljavcev je omejeno. Organizator bo pri izboru upošteval sledeče kriterije:  

1. vrstni red prijav  
2. omejeno število razstavnih prostorov namenjenih posamezni regiji   
3. ustreznost ponudbe   
4. prijava za več terminov prireditve 
5. reference ponudnika.  
Organizator si na podlagi zgoraj navedenih kriterijev pridržuje pravico do zavrnitve. 
Organizator bo o izboru prijavljene razstavljalce obvestil najkasneje do 15.10.2019 na 
priloženem e-naslovu. 

5. Organizator odloča o dodelitvi razstavnega prostora/stojnice in razporedi razstavljalce po 
stojnicah glede na regijo; 

6. O točni lokaciji stojnice bodo razstavljalci obveščeni naknadno; 
7. V roku opravljeno plačilo predračuna je pogoj za udeležbo razstavljalca na prireditvi; 
8. Organizator izstavi račun najkasneje 8 dni po koncu prireditve; 
9. Ob neupoštevanju pogojev, organizator prireditve razstavljalca o napakah in kršenju ustno 

opozori. Če razstavljalec napake oz. kršitve v roku, ki ga določi organizator, ne odpravi se 
razstavljalcu zavrne udeležba na prireditvi oz. se ga pisno obvesti, da naslednje leto ne bo imel 
možnosti sodelovanja na prireditvi, ki jo prireditelj organizira. 

 
Organizator prireditve Vinska pot v Rovih pod starim Kranjem ne odgovarja za poškodbe, izgube, 
uničenje ali odtujitve razstavnih eksponatov razstavljavca, poškodbe razstavljavcev oz. njihovih 
prodajalcev, kot tudi ne za škodo nastalo zaradi požara, tatvine ali kateregakoli drugega vzroka.  
 
Prosimo, da izpolnjeno, podpisano in žigosano prijavo vrnete do torka, 08. 10. 2019. S podpisom in 
žigom se razstavljavec obveže, da sprejema pogoje razstavljanja in da bo na prireditvi obvezno 
sodeloval. 

  
 
Kraj_____________ Datum__________ 
 
 
Razstavljavec       Zavod za turizem in kulturo Kranj 

mailto:vinskapot@gmail.com

