
 
 

 

 
Številka: 610-0002/2018 
Datum: 4. 04. 2018 
 
 
 

VABILO K SODELOVANJU NA CVETLIČNEM SEJMU V IDRIJI  
V SOBOTO, 21. APRILA 2018 

 
 
Spoštovani! 

 

Kot že nekaj let, bo tudi letos KS Mesto Idrija organizirala na Mestnem trgu v Idriji Cvetlični sejem, 

ki bo potekal v soboto, 21. aprila 2018, od 8. do 13. ure. 

 

Če bi se na prodajnem sejmu radi predstavili s svojo ponudbo sadik okrasnih rastlin Vas vabimo, da 

nam to sporočite s priloženo izpolnjeno prijavnico, ki nam jo pošljete do 16. aprila. 2018. Ponudbo 

sadik lahko dopolnite tudi z drugimi izdelki iz Vaše ponudbe, ki je povezana z gojenjem cvetja in 

vrtnarstvom. 

 

Več informacij o pogojih sodelovanja je navedeno v priloženi prijavnici. Posebej bodite pozorni na 

spremembo pogojev v točki, ki navaja, da se na prireditvenem prostoru ne sme parkirati dostavnih 

vozil. Svoje prodajne artikle boste lahko le dostavili in nato boste morali dostavno vozilo obvezno 

preparkirati. 

 

 

KS Mesto Idrija bo kot organizator sejma dala skupno vlogo za vse prodajalce za pridobitev 

dovoljenja za prodajo na premičnih stojnicah na Cvetličnem sejmu, zato vas naprošamo, da 

prijavnici priložite tudi kopijo Vaše registracije za opravljanje dejavnosti (v kolikor v Idriji še niste 

pridobivali dovoljenja). Prosimo, da nam pošljete tudi podpisano priloženo izjavo. 

 

Vljudno vabljeni k sodelovanju! 

 

 

                                                                                         Predsednica KS Mesto Idrija 

                                                                                                       Melita Gantar 



 
 

 



 
 

 

 

PRIJAVNICA ZA SODELOVANJE 
NA PRIREDITVI CVETLIČNI SEJEM V IDRIJI 

v soboto, 22. aprila 2017 na Mestnem trgu v Idriji od 8. do 13. ure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kratek opis ponudbe: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Ali potrebujete dostop do elektrike? Obkrožite:   DA  /  NE    

 

Vsakemu prodajalcu pripada ena standardna premična stojnica širine 2 m s platneno streho.  
 
Želeli bi tudi _____________ m2 dodatne površine za postavitev prodajnih artiklov. Če bi bilo 
mogoče, bi želeli dodatnih ______________ (navedite število) standardnih premičnih stojnic. 
 
Najem stojnice in površine je brezplačen. Željam po dodatnih površinah bo organizator skušal 
ustreči ob upoštevanju števila prodajalcev in razpoložljive površine Mestnega trga.  
 
PRILOGA: Prijavnici prosimo priložite kopijo Vaše registracije za opravljanje dejavnosti (v kolikor v 
Idriji še niste pridobivali dovoljenja za prodajo na premični stojnici). 

 
 
 
 

   

(Kraj in datum) (Žig) (Podpis) 

   
(ime podjetja, samostojnega podjetnika, društva/zavoda oz. kmetovalca)  

   
(matična številka za pravne osebe)  (številka KMG MID za kmetovalce) 

   
(naslov)   

   
(kontaktna oseba)   

   
(kontaktni telefon)   

 
  

(e-naslov)   



 
 

Splošni pogoji prodaje na Cvetličnem sejmu v Idriji v soboto, 21. aprila 2018 

 

 

 

1. Splošna določila: 
Na Cvetličnem sejmu v Idriji lahko sodelujejo 
prodajalci, ki prodajajo sadike okrasnih 
rastlin. Ponudbo sadik lahko dopolnijo tudi z 
drugimi izdelki iz svoje ponudbe, ki je 
povezana z gojenjem cvetja in vrtnarstvom.  
Zainteresirani prodajalci morajo poslati 
podpisano prijavnico in izjavo o 
sprejemanju pričujočih splošnih pogojev 
prodaje ter priložiti kopijo registracije za 
opravljanje dejavnosti (če v Idriji še niso 
pridobivali dovoljenja za prodajo na 
premičnih stojnicah). na naslov organizatorja 
Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija 
najkasneje do ponedeljka, 16. 4. 2018. 
Organizator si pridržuje pravico do odločanja 
o sprejemu razstavljavca in predmetov za 
prireditev. Organizator si pridržuje pravico do 
zavrnitve prijave, prispele po prijavnem roku. 
Za prodajalca oddana podpisana prijava velja 
kot zavezujoča pogodba. V primeru preklica 
prijave mora le-ta prispeti na isti naslov 
organizatorja oz. po e-pošti na 
janja.hiti@idrija.si do petka, 20.4.2018, 
dopoldan, v nasprotnem primeru prodajalec 
sam nosi stroške postavitve stojnice. 

 
2. Lokacija in obratovalni čas: 
Lokacija: Mestni trg, Idrija. 
Obratovalni čas: sobota, 21.4.2018, od 8. do 
13. ure. 

 
3. Kdo lahko prodaja: 
Prodajalec, ki je registriran kot podjetje ali 
samostojni podjetnik mora imeti urejen status 
za prodajo na drobno na stojnicah in tržnicah 
(SKD G47.8), kmetu, ki prodaja neposredno 
končnemu potrošniku pa ni potrebno imeti 
posebne registracije za prodajo na tržnici. 
Društvo/zavod lahko prodaja na tržnici, če je 
to v skladu z njegovim temeljnim aktom o 
ustanovitvi in zakonodajo, ki ureja društva.  

 
4. Prodajni prostor: 
Na sejmu lahko sodelujejo prodajalci, katerih 
artikli ustrezajo zakonskim določilom in 
namenu sejma. 
Organizator prireditve odloča o pripustitvi 
razstavljavca na sejemski prostor.  
Organizator zagotovi premično stojnico s 
platneno streho velikosti cca 2 x 1 meter. 
Željo po dodatnih prodajnih površinah mora 
prodajalec sporočiti v prijavnici, le-tega pa 
mu organizator dodeli ob upoštevanju 
števila prodajalcev in razpoložljive površine 
Mestnega trga. V primeru, da prodajalec 
potrebuje dostop do električne vtičnice za 
blagajno, mora to organizatorju sporočiti ob 

prijavi. Električni podaljšek si mora zagotoviti 
prodajalec sam. 
 
5. Obveznosti organizatorja in obveznosti 
prodajalca: 
a) Organizator zagotovi prodajni prostor - 
postavljeno premično stojnico in po 
zmožnostih dodatne talne površine ob le-tej. 
b) Parkiranje na razstavnem prostoru ni 
dovoljeno, za dovoz je potrebno 
upoštevati navodila organizatorja. Po 
dovozu artiklov bo moral prodajalec umakniti 
dostavno vozilo na parkirišče, da ne bo 
motilo programa prireditve. Organizator ne 
prevzema nikakršnega jamstva za vozila, ki 
jih na območju prireditve ali zunaj le-tega 
parkirajo prodajalci. 
c) Organizator ne odgovarja za poškodbe, 
izgube, uničenje ali odtujitve prodajalca, kot 
tudi ne za poškodbe oseb, nastale zaradi 
požara, toče, strele, izliva vode, tatvine ali 
katerega koli drugega vzroka. Zato naj 
prodajalec ostaja pri svoji stojnici od začetka 
do konca delovnega časa sejma. 
d) Vsi prodajalci morajo upoštevati predpise 
o prodaji na premičnih objektih. Prodajne 
stojnice morajo imeti table z označbo firme in 
sedeža tistega, ki izdelke prodaja, artikli 
morajo biti označeni s cenami, strankam pa 
morajo prodajalci podjetniki in samostojni 
podjetniki izdajati račune, medtem ko 
kmetom, ki niso davčni zavezanci, tega ni 
potrebno, prav tako ni potrebno izdajati 
računov manjšim NVO, če ima organizacija v 
koledarskem letu manj kot 5.000 € prihodkov 
iz celotne pridobitne dejavnosti oz. se 
predvideva, da te meje ne bo presegla. 
e) V skladu z 7. členom Zakona o trgovini 
mora trgovec na prodajnem mestu zagotoviti 
pristojnim inšpekcijskim organom naslednje 
podatke o stanju blaga: 
-številko in datum prevzemnega dokumenta, 
-ime dobavitelja, 
-številko in datum dobaviteljevega 
dokumenta, 
-ime, mersko enoto in količino blaga, 
-prodajno ceno blaga, 
-podatke o spremembi prodajne cene blaga.   
Tako je razviden izvor blaga, ne glede na to, 
ali je bilo kupljeno pri proizvajalcu ali pri 
kmetu. 
f) Organizator skrbi za čiščenje prizorišča, za 
čistočo svojega prodajnega prostora pa je 
dolžan poskrbeti vsak prodajalec sam in 
prodajni prostor zapustiti čist. Ločevanje 
odpadkov je obvezno za vse uporabnike, 
torej tudi za prodajalce. 
 



 
 

 

 
IZJAVA PRODAJALCA NA PREMIČNI STOJNICI  
O SPREJETJU SPLOŠNIH POGOJEV PRODAJE 

na Cvetličnem sejmu v Idriji v soboto, 21. aprila 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
izjavljam, da sem seznanjen/a s splošnimi pogoji prodaje na premični stojnici na Cvetličnem 
sejmu v Idriji dne 21. aprila 2018, ki se bo odvijal od 8. do 13. ure. Splošni pogoji prodaje so 
sestavni del te izjave in se z njimi strinjam. 
 
Poleg tega izjavljam, da poznam državno zakonodajo povezano s trgovsko dejavnostjo ter 
prodajo blaga izven prodajaln in da imam pravno urejen status, ki dovoljuje tovrstno prodajo 
artiklov ali pridelkov.  
 
S podpisom te izjave prevzemam nase polno odgovornost v primeru inšpekcijskega nadzora in 
morebitnih sankcij. 
 
 
 
 
 

   

(Kraj in datum) (Žig) (Podpis) 

 
 
 
 

 
 
Izjava je bila podpisana v dveh enakih izvodih, od katerih je enega shranil podpisani/a in drugega organizator prireditve.

   
(ime podjetja, samostojnega podjetnika, društva/zavoda oz. kmetovalca)  

   
(matična številka za pravne osebe)  (številka KMG MID za kmetovalce) 

   
(naslov)   

   
(kontaktna oseba)   

   
(kontaktni telefon)   

 
  

(e-naslov)   



 
 

Splošni pogoji prodaje na Cvetličnem sejmu v Idriji v soboto, 21. aprila 2018 

 
 

 

5. Splošna določila: 
Na Cvetličnem sejmu v Idriji lahko sodelujejo 
prodajalci, ki prodajajo sadike okrasnih rastlin. 
Ponudbo sadik lahko dopolnijo tudi z drugimi 
izdelki iz svoje ponudbe, ki je povezana z 
gojenjem cvetja in vrtnarstvom.  
Zainteresirani prodajalci morajo poslati 
podpisano prijavnico in izjavo o sprejemanju 
pričujočih splošnih pogojev prodaje ter 
priložiti kopijo registracije za opravljanje 
dejavnosti (če v Idriji še niso pridobivali 
dovoljenja za prodajo na premičnih stojnicah). 
na naslov organizatorja Občina Idrija, Mestni 
trg 1, 5280 Idrija najkasneje do ponedeljka, 
16. 4. 2018. 
Organizator si pridržuje pravico do odločanja o 
sprejemu razstavljavca in predmetov za 
prireditev. Organizator si pridržuje pravico do 
zavrnitve prijave, prispele po prijavnem roku. 
Za prodajalca oddana podpisana prijava velja 
kot zavezujoča pogodba. V primeru preklica 
prijave mora le-ta prispeti na isti naslov 
organizatorja oz. po e-pošti na 
janja.hiti@idrija.si do petka, 20.4.2018, 
dopoldan, v nasprotnem primeru prodajalec 
sam nosi stroške postavitve stojnice. 

 
6. Lokacija in obratovalni čas: 
Lokacija: Mestni trg, Idrija. 
Obratovalni čas: sobota, 21.4.2018, od 8. do 
13. ure. 

 
7. Kdo lahko prodaja: 
Prodajalec, ki je registriran kot podjetje ali 
samostojni podjetnik mora imeti urejen status 
za prodajo na drobno na stojnicah in tržnicah 
(SKD G47.8), kmetu, ki prodaja neposredno 
končnemu potrošniku pa ni potrebno imeti 
posebne registracije za prodajo na tržnici. 
Društvo/zavod lahko prodaja na tržnici, če je to 
v skladu z njegovim temeljnim aktom o 
ustanovitvi in zakonodajo, ki ureja društva.  

 
8. Prodajni prostor: 
Na sejmu lahko sodelujejo prodajalci, katerih 
artikli ustrezajo zakonskim določilom in 
namenu sejma. 
Organizator prireditve odloča o pripustitvi 
razstavljavca na sejemski prostor.  
Organizator zagotovi premično stojnico s 
platneno streho velikosti cca 2 x 1 meter. Željo 
po dodatnih prodajnih površinah mora 
prodajalec sporočiti v prijavnici, le-tega pa mu 
organizator dodeli ob upoštevanju števila 
prodajalcev in razpoložljive površine Mestnega 
trga. V primeru, da prodajalec potrebuje dostop 
do električne vtičnice za blagajno, mora to 
organizatorju sporočiti ob prijavi. Električni 
podaljšek si mora zagotoviti prodajalec sam. 
 

5. Obveznosti organizatorja in obveznosti 
prodajalca: 
a) Organizator zagotovi prodajni prostor - 
postavljeno premično stojnico in po zmožnostih 
dodatne talne površine ob le-tej. 
b) Parkiranje na razstavnem prostoru ni 
dovoljeno, za dovoz je potrebno upoštevati 
navodila organizatorja. Po dovozu artiklov bo 
moral prodajalec umakniti dostavno vozilo na 
parkirišče, da ne bo motilo programa prireditve. 
Organizator ne prevzema nikakršnega jamstva 
za vozila, ki jih na območju prireditve ali zunaj 
le-tega parkirajo prodajalci. 
c) Organizator ne odgovarja za poškodbe, 
izgube, uničenje ali odtujitve prodajalca, kot 
tudi ne za poškodbe oseb, nastale zaradi 
požara, toče, strele, izliva vode, tatvine ali 
katerega koli drugega vzroka. Zato naj 
prodajalec ostaja pri svoji stojnici od začetka 
do konca delovnega časa sejma. 
d) Vsi prodajalci morajo upoštevati predpise o 
prodaji na premičnih objektih. Prodajne 
stojnice morajo imeti table z označbo firme in 
sedeža tistega, ki izdelke prodaja, artikli 
morajo biti označeni s cenami, strankam pa 
morajo prodajalci podjetniki in samostojni 
podjetniki izdajati račune, medtem ko kmetom, 
ki niso davčni zavezanci, tega ni potrebno, 
prav tako ni potrebno izdajati računov manjšim 
NVO, če ima organizacija v koledarskem letu 
manj kot 5.000 € prihodkov iz celotne 
pridobitne dejavnosti oz. se predvideva, da te 
meje ne bo presegla. 
e) V skladu z 7. členom Zakona o trgovini mora 
trgovec na prodajnem mestu zagotoviti 
pristojnim inšpekcijskim organom naslednje 
podatke o stanju blaga: 
-številko in datum prevzemnega dokumenta, 
-ime dobavitelja, 
-številko in datum dobaviteljevega dokumenta, 
-ime, mersko enoto in količino blaga, 
-prodajno ceno blaga, 
-podatke o spremembi prodajne cene blaga.   
Tako je razviden izvor blaga, ne glede na to, ali 
je bilo kupljeno pri proizvajalcu ali pri kmetu. 
f) Organizator skrbi za čiščenje prizorišča, za 
čistočo svojega prodajnega prostora pa je 
dolžan poskrbeti vsak prodajalec sam in 
prodajni prostor zapustiti čist. Ločevanje 
odpadkov je obvezno za vse uporabnike, torej 
tudi za prodajalce. 
 


