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SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA

DIONIZOV PETEK NA STARI CESTI
PETEK, 22. JUNIJA OD 15. URE DALJE NA STARI CESTI NA VRHNIKI

1. SPLOŠNO
Organizator prireditve Dionizov petek na Stari cesti je Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem
Vrhnika (v nadaljevanju ZIC Vrhnika). Razstavljavci so organizacije, društva, posamezniki ali podjetja, ki pošljejo
prijavo in jim je dodeljen prostor. Splošni pogoji opredeljujejo razmerja med razstavljavcem in organizatorjem
in so sestavni del pogodbe o udeležbi na prireditvi.
2. PRIREDITEV
Prireditev je sestavljena iz več sklopov prireditev (Festival hrane, Sejem domače in umetnostne obrti, otroški
program, Dionizova noč…), ki se v oglaševanju pojavljajo pod skupnim imenom Dionizov petek na Stari cesti.
Prireditev bo potekala v petek, 22. junija 2018 od 15. ure dalje na Stari cesti, na Vrhniki. Sodelovanje je možno
do 21. ure, oziroma do 03.00 ure v dogovoru z organizatorjem. Na prireditvi je možno
sodelovanje/razstavljanje v treh sklopih. Vsak razstavljavec izbere eno (ali več) od naslednjih možnosti:
a.
b.
c.
d.

Ponudniki s Stare ceste
Festival hrane
Sejem domače in umetnostne obrti
Ostala ponudba

a. Ponudniki s Stare ceste
lahko sodelujejo na dva načina in sicer:
- tako, da podaljšajo odpiralni čas svojega lokala pri pristojnem organu
- ali se pridružijo sejemski ponudbi na stojnicah
b. Festival hrane
Sodelujejo lahko le prijavljene skupine, ki jih sestavljata najmanj dva člana. Festival bo izveden, če bodo
prijavljene najmanj štiri skupine. Sodelujejo lahko:
a. Neprofitne organizacije: skupine, društva, krajevne skupnosti, organizacije in
b. Profitne organizacije: gostinski lokali in njim podobno organizirani subjekti.

Za obe vrsti organizacij velja, da pripravljajo in ponujajo hrano, medtem ko je prodaja pijače izključno v domeni
lokalov na Stari cesti. V primeru kršitve tega dela splošnih pogojev, bo moral ponudnik nemudoma zapustiti
prizorišče. Festival poteka pod dobrodelno noto. Vsaka od skupin bo namenila del izkupička v dobrodelne
namene. Za neprofitne organizacije velja, da namenijo 30% celotnega izkupička v dobrodelne namene, lahko
tudi več. Za profitne organizacije pa velja, da namenijo 10 % izkupička v dobrodelne namene, lahko tudi več.
Dobrodelne prispevke bo beležil in zbiral organizator prireditve. Delni znesek zbranih sredstev bo objavljen na
sami prireditvi ob tem, ko bodo skupine prejele zahvale in simbolične nagrade. Skupen znesek zbranih sredstev
bo objavljen naslednji dan v elektronskih, kasneje pa tudi ostalih medijih. Objavljeno bo tudi ime skupine, ki
bo zbrala največ sredstev, ostale skupine bodo poimensko naštete kot sodelujoče.
Zaželeno je, da bi bila pripravljena hrana značilna za področje Vrhnike z okolico, ni pa nujno. Nekaj primerov:
vrhniški štruklji, vrhniška obara/ajmoht, ričet/ješprenj, mesno-zelenjavne enolončnice, šara, zaroštan krompir,
golaž, močnik, itd. Skupine morajo v prijavi navesti, katero jed bodo pripravile. Skupine lahko hrano delno
pripravijo tudi v naprej, če tako zahteva recept (npr. namočijo ješprenj, fižol, ipd.) ali če je priprava na samem
prizorišču neizvedljiva (npr. peka ocvirkovke).

c. Sejem domače, umetnostne obrti in podjetništva
Na sejmu lahko sodelujejo razstavljavci, katerih razstavni predmeti ustrezajo zakonskim določilom ter ponujajo
enega ali več naslednjih izdelkov:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Izdelke in storitve, ki jih proizvajajo na Vrhniki ali prodajajo na Stari cesti,
izdelki s certifikatom rokodelstva, ki jih podeljuje Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije,
igrače s certifikatom »Dobra igrača«,
sladki in kulinarični program,
darilni program,
ročno izdelani izdelki in
izdelki vezani na kulinariko (začimbe, suha roba, predpasniki itd.).

c. Ostala ponudba
Med ostalo ponudbo na sejmu se šteje vse blago in storitve, ki se običajno ponujajo oz. prodajajo na podobnih
prireditvah, kot so kokice, baloni, pena, otroška igrala in igrače, ipd. Organizator se s tovrstnimi ponudniki
individualno dogovori o ceni in ostalih pogojih sodelovanja. Predpogoj za sodelovanje je plačan predračun
najkasneje 14 dni pred dogodkom. V primeru višje sile, oz. v primeru, če bi prireditev odpadla, organizator
ponudniku v celoti povrne vplačan znesek predračuna.

3. PRIJAVA
Prijava za sodelovanje mora biti poslana na enotnem prijavnem obrazcu, ki mora biti uradno izpolnjen,
podpisan in vrnjen na ZIC Vrhnika preko pošte (ZIC Vrhnika, Tržaška 9, 1360 Vrhnika) ali skeniran preko
elektronske pošte (info@zavod-cankar.si) najkasneje do 1. junija 2018. Prijava je hkrati pogodba.

4. DODELITEV LOKACIJE

Organizator po preučitvi prijav glede na razpoložljivo površino določi lokacijo prodajne stojnice ter potrdi
prijavo. Organizator upošteva želje razstavljavcev v okviru zmožnosti in si pridržuje pravico do premestitve
razstavljavca, če je to v interesu prireditve. V kolikor bo prijavljenih več razstavljavcev, kot je prostora, ima
organizator pravico opraviti selekcijo med prispelimi prijavami. Prednost pri dodelitvi razstavnega prostora oz.
stojnic imajo lokalna podjetja, dodaten kriterij za selekcijo pa je datum prispetja prijave na Zavod Ivana
Cankarja Vrhnika.
5. CENIK IN PLAČILO
Pristojbina za prostor znaša 10,00 EUR (DDV vključen), razen za ponudnike ostale ponudbe, ki jim organizator
določi ceno glede na dogovor. Po prejetju podpisane prijave organizator pošlje potrditev prijave in predračun,
ki ga mora razstavljavec poravnati v valutnem roku. Plačilo je pogoj za sodelovanje na prireditvi. V primeru, da
prireditev zaradi višje sile odpade, organizator vrne razstavljavcem vplačani znesek.
6. RAZSTAVNI PROSTOR
Organizator zagotovi postavitev stojnic, razsvetljavo stojnic in priklop na električno omrežje za razstavljavce,
ki to navedejo v prijavi.
Razstavljavec mora estetsko urediti svoj razstavni prostor – stojnico in ga vidno označiti z svojim nazivom.
Razstavni prostor je lahko stojnica, miza dimenzije 2 m x 1 m, ali po dogovoru med razstavljavcem in
organizatorjem, prazen prostor v velikosti stojnice.
Razstavljavec lahko prične pripravljati prodajni prostor od 13.30 ure dalje. S prodajo na prodajni stojnici lahko
začne ob 15. uri. Vsi razstavljavci morajo s prodajnimi stojnicami ravnati kot dobri gospodarji ter poskrbeti, da
stojnice ne poškodujejo, skrbeti morajo za red in čistočo na prodajni stojnici ter v njeni neposredni bližini.
Razstavljavec je dolžan poravnati morebitne stroške, nastale z uničenjem. Razstavljavec vzdržuje in čisti najeto
prodajno stojnico na svoje stroške. Na svoji prodajni stojnici mora obvezno zagotoviti možnost odlaganja
smeti.

7. PRODAJA IN DEGUSTACIJSKI KUPONI ZA FESTIVAL HRANE
Za profitne organizacije je prodaja hrane in izdelkov v domeni posameznega ponudnika z izstavljanjem
ustreznih dokazil (računi, vezana knjiga računov itd.). Vrednosti posameznih izdelkov, morajo biti označene na
vidnem mestu na prodajnem mestu (objavljen CENIK). Vsak od gostincev mora imeti vsaj eno jed na voljo za
degustacijske kupone, ostale pa prodaja po svojem ceniku.
Za vse sodelujoče v okviru Festivala hrane bo organizator (ZIC Vrhnika) izvajal prodajo degustacijskih kuponov.
Vrednost enega degustacijskega kupona je 1 EUR (DDV je vključen). Za en ali več degustacijskih kuponov je
ponudnik na prodajnem mestu dolžan obiskovalcu festivala dati v zameno en degustacijski izdelek. Za vsak
zbran degustacijski kupon so neprofitni ponudniki upravičeni do povračila v višini 0,70 EUR, profitni pa 0,90
EUR. Razlika med prodajno ceno in izplačano ceno kupona bo izplačana v dobrodelni namen.
Organizator bo vsem prijavljenim na festivalu hrane zagotovil odprt račun v eni od vrhniških trgovin v vrednosti
30,00 €, kjer bodo skupine nakupile sestavine. Živila, dodatke in pribor, ki presegajo ta znesek, si skupine

zagotovijo same in sicer tako, da kupijo sestavine pri istem trgovcu s čimer organizator zagotavlja sledljivost
sestavin, ki jo zahtevajo predpisi. Sodelujoči sami priskrbijo posode, desko, nož in plinski grelec.

Prosimo vse razstavljavce, da SKRBNO HRANITE VSE dobljene degustacijske kupone. Ob koncu dneva jih boste
predali sodelavcem ZIC-a, podpisali zapisnik in na tej osnovi izstavili E-RAČUN(!) ZIC-u. Hkrati s predajo
kuponov boste določili tudi delež sredstev, ki ga namenjate dobrodelnosti (najmanj 10 oz. 30%, lahko več).
Gostinci so dolžni ob zaključku poslovanja (torej najkasneje 23.6.2018 ob 3.00) z organizatorjem podpisati
zapisnik o znesku podarjenih sredstev za dobrodelni namen.
8. JAMSTVO IN ZAVAROVANJE
Organizator ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitve stvari razstavljavca, poškodbe
razstavljavcev, oz. njegovih prodajalcev, kot tudi ne za škodo nastalo zaradi požara, viharja, toče, strele, loma,
izliva vode, tatvine ali katerega koli drugega vzroka. Razstavljavec odgovarja za škodo in nesrečo, ki jo povzroči
na razstavnem prostoru oz. sejmišču on sam ali njegovo osebje. Organizator tudi ne prevzema jamstva za
vozila, ki jih na parkirišču pustijo razstavljavci ali njihovi uslužbenci.
9. DOKUMENTACIJA
Odgovornost vsakega razstavljavca je, da ima urejena vsa ustrezna dovoljenja za opravljanje svoje dejavnosti
in prodajo na prireditvah ter da se z njimi izkaže v primeru inšpekcije.
10. INFORMACIJE IN PRIJAVA
Prosimo, da izpolnjeno prijavnico pošljete na naslov: Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Tržaška cesta 9, 1360
Vrhnika ali jo pustite v TIC Vrhnika, do petka 1. junija 2018. Dodatne informacije: TIC Vrhnika (tel: 01/755 10
54, mobitel: 051 661 063).

Organizator si pridržuje pravico do spremembe, popravkov ali dopolnitve pogojev sodelovanja na festivalu z
namenom boljše izvedbe prireditve.

