Zavod za šport Jesenice objavlja javni poziv za zbiranje ponudb za oddajo prodajnih mest v
najem v okviru trgovine na prostem z nazivom
»JOŽEFOV SEJEM 2021«.
Objavljamo poziv za zbiranje prijav in ponudb za začasen najem prostora za postavitve
stojnic na javnih površinah v okviru trgovine na prostem »JOŽEFOV SEJEM 2021«, ki bo od
19. do 21. marca 2021 na pokritem prostoru Stara Sava na Jesenicah – Muzej na prostem
(pokriti prostor). V času sejma bo poskrbljeno za nočno varovanje.
Jožefov sejem je tradicionalno namenjen spomladanskim setvenim dejavnostim, kot so
vrtičkarstvo, sadjarstvo, urbani vrtovi, avtohtona semena, ekološka pridelava, slovenska
kulinarika v povezavi z avtohtonimi živili in jedmi in podobno ponudbo.
Vse zainteresirane ponudnike vabimo, da predstavijo svojo ponudbo, ki imajo
neposredno povezavo s tradicijo Jožefovega sejma. Izdelki so namenjeni predstavitvi ali
prodaji, zainteresirani so dolžni sami poskrbeti za skladnost njihovega poslovanja z
zakonodajo in trenutno veljavnimi odloki vlade ter priporočili NIJZ za preprečevanje
okužbe koronavirusa.
Sodelujoči ponudniki se za sodelovanje prijavijo na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del
vabila in šteje kot pogodba. Z oddano prijavnico ponudniki soglašajo s Splošnimi pogoji
sodelovanja v okviru trgovine na prostem »Jožefov sejem 2021«, ki so sestavni del tega
vabila.
Rok za oddajo prijav je 16. marec 2021. do 12. ure. Izpolnjene in podpisane prijavnice
pošljite na naslov: Zavod za šport Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice.
Ponudniki s pravočasno oddanimi prijavami in poravnanimi obveznostmi bodo imeli prednost
pri izbiri prostora. Tisti ponudniki, ki ne poravnajo obveznosti preko transakcijskega računa
organizatorja plačajo 20 € višjo ceno najema.
Zaradi omejenega prostora in spoštovanja ukrepov ter priporočil NIJZ si organizator
pridržuje pravico do omejitve števila ponudnikov.
Dodatne informacije so na voljo prek telefonske številke 04/5884 665 ali elektronskega
naslova: zsj.programi@siol.net – Gaber Šorn.
Prijavnica in splošni pogoji so dostopni na tej povezavi.
Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Jesenice, 03. marec 2021
Zavod za šport Jesenice

PRIJAVNICA ZA SODELOVANJE NA TRGOVINI NA PROSTEM »JOŽEFOV SEJEM 2021«
Podatki o razstavljavcu:
Polni naziv: _____________________________________________________________
Ulica in hišna številka: ____________________________________________________
Poštna številka in kraj: ___________________________________________________
E-pošta: _______________________________________ Telefon: _________________
Davčna številka: __________________________ Davčni zavezanec (obkroži): DA - NE
Razstavni in prodajni program (vrsta prodajnih artiklov):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Cenik najema javne površine in stojnic z DDV (obkroži):
Tri dni:
En dan:
Stojnice:
Večji odprti prostor:

a) 90,00 €;
b) 50,00 €;
c) 10 €/dan;
d) 300 €/sejem

Navedite število prostorov, ki jih boste najeli. Najemam _____ prostorov dimenzij 4 x 3, 5
m. Prostori pod a in b so zaradi omejenosti pokritega prostora odmerjeni na cca 4 x 3,5 m
in niso deljivi.
Navedite število dni najema stojnice: Najemam stojnico za ____ dni.
Urnik: od 07:00 do 19:00 ure od 19. do 21. marca 2021 (otvoritve ni).
Prijava: izpolnjeno, podpisano (in ožigosano) prijavnico poslati na naslov: Zavod za šport
Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice. Rok za oddajo: 16. marec 2021 do 12:00 ure.
Dodatne informacije so na voljo prek telefonske številke 04/5884 665 ali elektronskega
naslova: zsj.programi@siol.net – Gaber Šorn.
Izjava ponudnika: potrjujem ponudbo v prijavi in sprejemam splošne pogoje sodelovanja na
trgovini na prostem »Jožefov sejem 2021«

Kraj in datum:________________

Podpis in žig prijavitelja_______________

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA TRGOVINE NA PROSTEM »JOŽEFOV SEJEM 2021«
1. Splošna določila
Zavod za šport Jesenice (v nadaljevanju: organizator) organizira tradicionalno etnološko
trgovino na prostem »Jožefov sejem 2021«, ki bo potekala na pokritem prostoru na Stari
Savi, Muzeju na prostem (pokriti prostor) v času od 19. do 21. marca. Staro Savo odlikuje
bogata železarska tradicija, danes pa je to območje namenjeno muzejski, kulturni in
turistični dejavnosti.
V okviru trgovine na prostem lahko sodelujejo ponudniki, katerih prodajni artikli ustrezajo
zakonskim določilom ter predvsem ponujajo izdelke, ki so namenjeni spomladanskim
setvenim dejavnostim, kot so vrtičkarstvo, sadjarstvo, urbani vrtovi, avtohtona semena,
ekološka pridelava, slovenska kulinarika v povezavi z avtohtonimi živili in jedmi in izdelki
ali vsebinami vezanimi na naravno in kulturno dediščino okolja ter pomen in vsebino
praznika. Sodelujejo lahko tudi večji razstavljavci vozil, kmetijskih strojev, suhe robe in
podobni ponudniki.
Razstavljavci se prijavijo na s podpisano in poslano prijavnico. Izpolnjena prijavnica ima
naravo sprejete ponudbe in predstavlja pogodbo. S podpisom razstavljavec priznava in
sprejema pogoje za sodelovanje na trgovini na prostem »Jožefov sejem 2021«. Število stojnic
je zaradi omejenosti pokritega prostora omejeno. Zaradi spoštovanja ukrepov ter
priporočil NIJZ si organizator pridržuje pravico do omejitve števila ponudnikov.
2. Izbira ponudnika, dodelitev razstavnega prostora in odpoved
Organizator odloča o izboru ponudnikov in o dodelitvi prodajnega prostora, ob upoštevanju
pravočasno prispelih ponudb in poravnanih obveznosti. Ponudniki s pravočasno oddanimi
prijavami in poravnanimi obveznostmi imajo prednost pri dodelitvi prostora. Prodajni prostor
zajema okvirno površino dimenzij 4m x 3,5m in načeloma ni deljiv. Navedene dimenzije so
informativne in organizatorja ne zavezujejo.
Nadaljnji kriterij izbire je sejemsko naravnana ustreznost prodajnih artiklov. Organizator si
pridržuje pravico, da zavrne ponudnika, v primeru, da je že prejel prijavo ponudnika, ki
ponuja sorodno ponudbo ali ima s prijavljenim ponudnikom slabe izkušnje (neplačilo, ne
držanje dogovorov, nekvalitetna ponudba itd.). Neizbrani ponudniki lahko pod istimi pogoji
in v skladu z navodili organizatorja ponudijo izdelke na odprtem prostoru, če bo na
razpolago. V kolikor izbrani ponudniki ne bodo poravnali svojih obveznosti v roku zapadlosti,
lahko organizator povabi na neizbrane ponudnike. V primeru, da ponudnik odpove
sodelovanje tri dni pred pričetkom sejma se mu obračuna polovična cena po prijavnici.
3. Prihod na prizorišče in urnik sejma
Prodajna mesta bodo pripravljena za dostavo blaga in aranžiranje v četrtek med četrtek med
16:00 in 19:00 uro. Organizator bo v času sejma poskrbel za nočno varovanje, in sicer od
četrtka do nedelje, od 19:00 do 07:00 ure. Urnik prodaje je od 07:00 do 19:00 ure. Otvoritve
sejma letos zaradi prepovedi združevanja z namenom preprečevanja širjenja okužbe s
koronavirusom ne bo. Vsi sodelujoči ponudniki, ki bodo imeli poravnane finančne obveznosti,
bodo lahko opravili dostavo na podlagi navodil osebja organizatorja. Kontaktna oseba je g.
Brane Pirc.
4. Cenik in plačilo
Cenik uporabe javne površine za posamezno prodajno mesto znaša od 50,00 € z DDV do 90,00
€ odvisno od števila dni najema prostora, za večje razstavljavce znaša cena za najem
prostora 300 €. Možno je najeti tudi stojnico po ceni 10 € na dan.

Prijavljeni ponudniki so dolžni vplačati ceno za uporabo prostora in/ali stojnice v času
od 16. do 18. marca 2021, na TRR organizatorja: 01241-6030726206, UJP Kranj. Ob
nakazilu pripišite – Jožefov sejem 2021. Po opravljeni storitvi ponudniki prejmejo račun.
Cena najema se zviša za 20 € za prijavitelje, ki ne poravnajo na način kot je zgoraj
določeno.
5. Obveznosti organizatorja in razstavljavcev.
V okviru sejma organizator zagotovi:
• postavitev in elektrifikacijo prodajnega mesta,
• promocijo dogodka,
• nočno varovanje prostora.
V okviru sodelovanja na sejmu se razstavljavec obvezuje:
• da bo upošteval navodila organizatorja,
• da bo estetsko uredil svoj razstavni prostor,
• da bo z najeto stojnico ravnal odgovorno,
• da bo skrbel za red in čistočo na svojem prodajnem mestu,
• da bo spoštoval veljavne odloke vlade in priporočila NIJZ za preprečevanje okužbe,
• da bo za morebitno dodatno opremo pridobil soglasje organizatorja.
Vsi razstavljavci morajo upoštevati predpise o prodaji na premičnih objektih zato morajo
imeti pri sebi ustrezna dokazila. Odgovornost vsakega razstavljavca je, da ima urejena vsa
ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti in prodajo. Strankam so dolžni izdajati račune.
Organizator ne odgovarja za morebitne kazni, ki jih prejmejo ponudniki od pristojnih
organov.
6. Možnosti odpovedi sejma
Trgovina bo potekala na pokritem prostoru, zato ni pričakovati odpovedi zaradi padavin ali
slabih vremenskih pogojev. V primeru višje sile oziroma prepovedi opravljanja trgovinske
dejavnosti zaradi preprečevanja okužbe s koronavirusom si organizator pridržuje pravico, da
trgovino na prostem odpove oz. izvede le deloma. Ponudnik je v primeru odpovedi upravičen
za povrnitev prispevka za uporabo javne površine.
8. Sporazumno reševanje sporov
Organizator si pridržuje razlagati nejasne določbe splošnih pogojev v skladu z namenom
izvedbe trgovine na prostem. Organizator in razstavljavec se obvezujeta k mirnemu in
sporazumnemu reševanju medsebojnih nesoglasij in vseh sporov, ki bi nastali v zvezi s prijavo
na trgovino na prostem.
Jesenice, 03. marec 2021

Zavod za šport Jesenice

