
  

 

 

 

POGOJI O SODELOVANJU NA KUHNI NA PLAC 

 

1. Splošna določila 

Prijava za sodelovanje na Kuhni na plac (v nadaljevanju: prijava) je pravno zavezujoča in nepreklicna 

pogodba, ki jo skleneta Občina Domžale (v nadaljevanju: organizator) in ponudnik. Ponudnik na stojnici 

jo izpolni ter v roku, določenem v spodnji tabeli, pošlje na naslov organizatorja (Občina Domžale, pripis 

Prijava Kuhna na plac, Ljubljanska c. 69, 1230 Domžale) ali e-naslov vlozisce@domzale.si.  S podpisom 

prijave ponudnik priznava in sprejema Pogoje o sodelovanju na Kuhni na plac. Ker je število stojnic 

omejeno, bo o izboru ponudnikov odločala posebna komisija, zato si organizator pridržuje pravico 

odločanja o sprejemu oz. zavrnitvi udeležbe ponudnika na Kuhni na plac. 

Prijave so možne do 10. delovnega dneva v mesecu pred naslednjo Kuhno na plac. Prijave bodo 

obravnavane v enem tednu od konca roka prijave. Ponudnik bo o sodelovanju na Kuhni na plac obveščen 

po preko elektronske pošte. 

 

 

2. Lokacija in obratovalni čas Kuhne na plac 

Obratovalni čas Kuhne na plac je vsako prvo soboto v mesecih: april, maj, junij, julij, september in 

oktober, od 10. do 15. ure. 

Termini KNP 2017: 1. april, 6. maj, 3. junij, 1. julij, 2. september in 7. oktober. 

Lokacija: Prireditvena ploščad pri tržnem prostoru v Domžalah. 

Organizator lahko dogodek v primeru slabe vremenske napovedi (dež) odpove. Odločitev o odpovedi 

sporoči ponudnikom najkasneje dva dni pred dogodkom (do četrtka) do 12.ure. 

 

3. Dodelitev stojnice in pogoji 

a) Na Kuhni na plac lahko sodelujejo ponudniki gostinskih in drugih  storitev, ki bodo v času prireditve 

Kuhna na plac, ki je namenjena promociji kulinarike, vinarstva in pivovarništva, nudili obiskovalcem 

prodajo in promocijo izdelkov, ki ustrezajo namenu Kuhne na plac. Na prireditvi bo predstavljena 

ponudba in ponujena hrana ter pijača lokalnih in slovenskih ponudnikov (v nadaljevanju: ponudniki). 

b) Organizator odloča o dodelitvi stojnice in razporedi ponudnike po stojnicah v najboljšem interesu 

Kuhne na plac. 

c) Vsako spremembo mora odobriti organizator. 

d) Do stojnice je upravičen izbrani ponudnik, ki je poravnal vse obveznosti, določene s Pogoji o 

sodelovanju na Kuhni na plac. 

Datum dogodka KNP 

2017 

Rok za prijavo Rok za obveščanje o 

izboru 

Rok za plačilo stojnice 

1. april 21. marec 23. marec 27. marec 

6. maj 14. april 21. april 24. april 

3. junij 16. maj 23. maj 29. maj 

1. julij 14. junij 21. junij 26. junij 

2. september 14. avgust 21. avgust 28. avgust 

7. oktober 14. september 21. september 25. september 

mailto:vlozisce@domzale.si


 

e) Organizator lahko ponudnika zaradi neizpolnjevanja pogojev zavrne pri sodelovanju 

f) Velikost stojnice je 2 x 1 meter. Prodajno mesto je stojnica in 1 meter okoli nje oz. kolikor določi 

organizator. 

 

4. Dejavnost ponudnika 

a) Ponudnik  lahko na stojnici v času dogodka prodaja samo tiste izdelke, ki jih je predložil organizatorju v 

osnutku postavitve stojnice, priloženih slikah oziroma v opisih v prijavnici. Ponudnik s hrano lahko nudi 

največ tri različne jedi, ki jih predhodno najavi organizatorju.  

b) Ponudnik lahko na svoji stojnici prodaja največ dve vrsti hišnega vina. Na dogodku ni dovoljeno vino 

točiti v plastične kozarce, v ta namen je na voljo stojnica z vinoteko, ki nudi izposojo steklenih kozarcev 

brezplačno. 

c) Pivo lahko prodajajo le ponudniki z registrirano pivovarsko dejavnostjo. 

d) Ponudnik mora upoštevati predpise o prodaji na premičnih objektih, zato mora imeti pri sebi ustrezne 

dokumente o nabavi blaga, prevzemne listine in odločbo o obratovanju. Vsak ponudnik mora imeti svojo 

priponko, artikli morajo biti označeni s cenami, strankam pa mora vsak ponudnik pri prodaji izstaviti 

račun. To so pogoji, ki jih od organizatorja zahtevajo inšpekcijske službe. Organizator dogodka ne 

prevzema odgovornosti, ki bi nastale pri kršenju teh predpisov. 

e) Ponudnik je dolžan spoštovati z zakonom predpisane sanitarne in tržne zahteve za opravljanje svoje 

dejavnosti. 

f) Organizator si pridržuje pravico o pregledu dokazil za opravljanje dejavnosti. 

 

 

5. Cena in plačilo 

a) Cena za uporabo stojnice je odvisna od ponudbe na stojnici. V kolikor ponudnik na stojnici za svojo 

prodajo in promocijo naroča električni priključek, je cena za uporabo stojnice 60,00 € (z vključenim 

DDV) na dan. Cena za stojnice brez električnega priključka je 20,00 € (z vključenim DDV) na dan. 

b) V ceno 60,00 € je všteto: razstavni prostor, uporaba stojnice, elektrika, voda, varovanje dogodka in 

oglaševanje. V ceno 20,00 € je všteto: razstavni prostor, uporaba stojnice, varovanje dogodka in 

oglaševanje. 

c) Rok za plačilo je naveden v tabeli pod točko 1. Splošna določila. 

d) Znesek za uporabo stojnice plačate Občini Domžale na TRR: SI56 01223-0100001491.  

e) V roku opravljeno plačilo je pogoj za udeležbo ponudnika na Kuhni na plac. 

 

6. Jamstvo in zavarovanje 

a) Parkiranje ob prodajnem mestu ni dovoljeno, za dovoz je potrebno upoštevati navodila 

organizatorja. Organizator ne prevzema nikakršnega jamstva za vozila, ki jih na območju dogodka in 

parkirišča pustijo ponudniki oz. njihovo osebje. 

b) Organizator ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitve stvari ponudnika, kot tudi ne za 

poškodbe oseb, nastale zaradi požara, viharja, toče, strele, loma, izliva vode, snega, ali udeležbe v 

prometni nesreči, tatvine ali katerega koli drugega vzroka. 

c) Ponudnik odgovarja za škodo in nesrečo, ki jo povzroči organizatorju in/ali tretji osebi na tržnem 

prostoru oz. na kraju dogodka on sam ali njegovo osebje. 

 

7. Odpoved prijave in pogodbe 

V primeru, da ponudnik to pogodbo odpove, se obveže plačati 100 % cene za uporabo stojnice, če 

odpove manj kot 3 dni pred začetkom dogodka 



 

Prireditev bo potekala le ob suhem vremenu oz. ugodnih vremenskih pogojih. Ponudniki bodo v primeru 

odpovedi dogodka dobili povrnjen znesek ali pa se mu plačan znesek upošteva pri naslednji prijavi na 

dogodek Kuhna na plac. 

 

8. Tehnični pogoji 

a) Ponudnik ne sme posegati pri postavitvi stojnice izven dovoljenega tržnega prostora in samovoljno 

ne sme premikati stojnice ali samovoljno uporabiti drugo stojnico. 

b) Ponudnik lahko razstavlja in prodaja svoje izdelke samo na dodeljenem razstavnem prostoru. 

c) Ponudnik ne sme oddati dodeljenega razstavnega prostora/stojnice ali del stojnice tretji osebi. 

d) Pribijanje žebljev ali kakršno koli drugo poseganje v konstrukcijo stojnice ni dovoljeno. 

e) Dostava opreme in blaga z motornim vozilom do stojnice poteka med 7. in 8. uro na dan dogodka, 

kasneje dostava z motornimi vozili ni več možna. 

f) Prodajno mesto mora biti estetsko urejeno. Ponudnik mora poskrbeti, da bo stojnica opremljena z 

napisom, ki označuje dejavnost in podatke o ponudniku. Prav tako mora biti ponudba menijev 

napisana na tabli na ali ob stojnici. 

g) Za električne priključke skrbi podjetje Elektro Skočaj, zato morajo biti vsi priklopi na električne 

razdelilne omarice v soglasju z njim. V primeru izklopa se obrnite na organizatorja oziroma 

dežurnega elektrikarja. 

 

9. Čiščenje prodajnega prostora 

a) Organizator skrbi za čiščenje prizorišča dogodka, za čistočo prodajnega prostora oz. stojnice pa je 

dolžan poskrbeti ponudnik. 

b) Po končanem delovnem času sejma mora ponudnik zapustiti stojnice prazne in očiščene. Prav tako 

mora ponudnik delovno površino okoli stojnice pred dogodkom ustrezno zaščititi (madeži maščobe), 

po dogodku pa stojnico in površino okoli nje pospraviti in počistiti. Ponudnik mora ločeno zbirati 

odpadke, kot so steklo, embalaža, papir, biološke in ostale odpadke ter jih po končanem dogodku 

odvreči na bližnjem ekološkem otoku, za katerega poskrbi organizator. Ponudnik mora sam 

poskrbeti za odvoz odpadnega olja in ostankov hrane. Ločevanje odpadkov je obvezno za vse 

uporabnike. 

 

10. Reševanje sporov 

Ob neupoštevanju Pogojev o sodelovanju na Kuhni na plac organizator sejma ponudnika o napakah in 

kršenju pogojev ustno opozori. Če ponudnik napake oz. kršitve v roku, ki ga določi organizator ne 

odpravi, se ponudniku zavrne udeležba na dogodku oziroma se ga ustno obvesti, da naslednji dogodek 

ne bo imel možnosti sodelovanja na Kuhni na plac. Organizator in ponudnik bosta vse spore reševala 

sporazumno. 

 

11. Organizator Kuhne na plac se zavezuje uporabljati vaše podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih 

podatkov 

 

ŽUPAN 

Toni Dragar 

 


