Zavod za šport Jesenice objavlja poziv za začasen najem prostora ali stojnice v okviru
»Božično–novoletne prireditve 2019«.
Zavod za šport Jesenice objavlja poziv za zbiranje ponudb za začasen najem prostora
za postavitev stojnic in drugih sejemskih objektov na Trgu Toneta Čufarja na
Jesenicah, kot popestritev praznične ponudbe v času božično-novoletnih prireditev.
Na voljo bo 20 površin oziroma stojnic, ki bodo stale na Trgu Toneta Čufarja na
Jesenicah. Pet stojnic je namenjeno neprofitnim društvom in organizacijam. Stojnice
ali prostor se oddajo v najem po posameznih dnevnih oziroma za več dni ali za
celotno obdobje božično-novoletnih prireditev od 05.12.2019 do 31.12.2019. Urnik
obratovanja stojnic je od 15:00 do 20:00 ure oziroma do izteka prireditve.
Božično-novoletne prireditve 2019 - program:
Prihod Miklavža in slovesen prižig lučk: 5. december 2019, od 16:00 do 20:00,
Božičkov poštni avtobus: 12. december 2019, od 16:30 dalje,
Novoletno praznovanje: 28. do 31. december 2019.
Po prireditvi Prihod Miklavža s slovesnim prižigom novoletnih lučk, ki bo 5. decembra
je predviden zabavni program z nastopom glasbene skupine ABBA Mia na trgu Toneta
Čufarja v trajanju od 18:00 do 20:00 ure.
Božičkov poštni avtobus prispe na trg Toneta Čufarja 12. decembra ob 16:30 uri. Na
ta dan pričakujemo precejšen obisk otrok, ki bodo skupaj s starši oddali pošto
Božičku.
Novoletno praznovanje bo potekalo na trgu Toneta Čufarja štiri dni zapored po
predvidenem zabavnem programu:
Sobota 28. decembra: ob 18:00 uri sprevod športnikov z lučkami skozi
Jesenice, ob 19:00 glasbena skupina Yugonostalgica.
Nedelja 29. decembra: ob 16:00 uri obisk Dedka Mraza, ob 17:30 uri nastop
glasbene skupine Gajstn Band.
Ponedeljek 30. decembra: od 18:00 do 20:00 ure nastop neuveljavljenih
glasbenikov, ob 20:00 uri nastop glasbene skupine Rock Partyzani.
Torek 31. decembra: ob 22:00 uri nastop glasbene skupine Zahod Band, ob
polnoči županova čestitka občanom.
Prodaja na stojnicah:
Na stojnicah je možno prodajati raznoliko trgovsko blago ali predstaviti storitve
oziroma dejavnost. Zaželena je ponudba domačih izdelkov umetnostne in rokodelske
obrti, naravna kozmetika ter druga ponudba, vezana na naravno in kulturno dediščino
okolja ter pomen in praznično vzdušje. Stojnice imajo po en priključek za električno
energijo napetosti 220 V.
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. Ponudniki so dolžni priti pravočasno na prizorišče in ravnati skladno z
navodili organizatorja.
Cenik uporabe javne površine/stojnice:
najema prostora s stojnico za znaša 25 EUR na dan, za tri dni 60 EUR, za več kot tri
dni 100 EUR. Cene vsebujejo DDV.
Za večje postavitve in gostinsko dejavnost je cena najema 100 EUR na dan, za tri dni
200 EUR, za več kot tri dni znaša cena najema 300 EUR. Cene vsebujejo DDV.
Neprofitna društva in zavodi na območju občine imajo na razpolago 5 brezplačnih
prostorov s stojnicami za predstavitev njihove ponudbe.
Ponudniki so dolžni znesek uporabnine poravnati vnaprej, preko plačilnega naloga na
TRR, 01241-6030726206, UJP Kranj s pripisom namena Božično-novoletne prireditve
2019 v roku 2 dni po prejemu obvestila o izboru. Po opravljeni storitvi ponudniki
prejmejo račun.
Merila in izbor ponudnikov:
Ob izpolnjevanju pogojev, so merila za izbor naslednja: primernost ponudbe s
poudarkom na domači in ročni izdelavi ter praznično naravnani ponudbi. Pri najemu
prostora ali stojnic za izvajanje gostinske dejavnosti imajo prednost ponudniki, ki so
pripravljeni sofinancirati prireditev, npr. zagotoviti glasbenim skupinam in osebju
hrano in pijačo.
Prijava:
Ponudnik se na razpis prijavi na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del javnega
povabila in se šteje kot pogodba. Prijava se šteje za popolno v kolikor je oddana na
prijavnem obrazcu in ima vse potrebne sestavine in dokazila. Ponudnik mora v oddani
ponudbi navesti namembnost prodaje, ki jo želi opravljati, prav tako pa morajo
ponudniki izpolnjevati pogoj, da so registrirani za opravljanje dejavnosti ter da imajo
poravnane vse obveznosti do Zavoda za šport Jesenice.
Komisija bo izmed prijavljenih izbrala najprimernejše ponudnike in jih razvrstila
glede na ponudbo ter izbrane ponudnike obvestila o izbiri po elektronski pošti.
Rok za oddajo ponudb je do 4. oziroma decembra 2019. Izpolnjene in podpisane
prijavnice pošljite na naslov: Zavod za šport Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice, s
pripisom »Božično-novoletne prireditve 2019«.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb program in razlage razpisnih pogojev.
Dodatne informacije so na voljo prek telefonske številke 04/5884 665 ali
elektronskega naslova: zsj.programi@siol.net – Gaber Šorn.
Zavod za šport Jesenice

PRIJAVNICA ZA PRODAJO NA STOJNICAH
»BOŽIČNO-NOVOLETNE PRIREDITVE 2019«
Podatki o prijavitelju:
Polni naziv: _______________________________________________________________
Naslov: ___________________________________________________________________
E-pošta: _______________________________________ Telefon: ___________________
Davčna številka: __________________________ Davčni zavezanec (obkroži): DA - NE
Cenik uporabe javne površine z DDV (obkroži):
a) prostor/stojnica:
a) en dan 25€
b) večji prostor/gostinec:
a) en dan 100€

b) tri dni 60€
b) tri dni 200€

c) več dni 100€
c) več dni 300€

Brezplačen najem prostora: Neprofitna društva in zavodi, registrirani v Občini Jesenice
imajo na voljo 5 brezplačnih mest, vključno s stojnicami. Ponudnik imam status neprofitne
organizacije (obkroži): DA - NE
Vrsta ponudbe: ________________________________________________________________
Sofinanciranje prireditve (obkrožijo gostinci): DA - NE
Način sofinanciranja: ____________________________________________________________

Organizator ima pravico zahtevati vpogled v vso dokumentacijo, ki je potrebna za
prodajo na stojnicah. Izdelki morajo biti 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. Ponudniki so dolžni priti pravočasno na prizorišče in ravnati skladno z
navodili organizatorja. Organizator si pridržuje pravico do sprememb programa in
razlage razpisnih pogojev.
Urnik: vse dni od 15:00 do 20:00 ure oziroma do konca prireditve.
Prijava: izpolnjeno, podpisano (in ožigosano) prijavnico poslati po e-pošti na naslov:
zsj.programi@siol.net ali po navadni pošti na naslov: Zavod za šport Jesenice, Ledarska 4,
4270 Jesenice s pripisom »Božično-novoletne prireditve 2019«. Rok za oddajo prijav je 4.
december 2019.
Dodatne informacije so na voljo prek telefonske številke 04/5884 665 ali elektronskega
naslova: zsj.programi@siol.net – Gaber Šorn.
Izjava ponudnika:
s prijavo sprejemam pogoje razpisa »Božično-novoletne prireditve 2019«,
imam poravnane vse obveznosti do Zavoda za šport Jesenice.

Kraj in datum:_____________
Podpis in žig prijavitelja:
________________________

