
 

 

Festival kave - Dan za skodelico kave  

bo potekal v soboto, 10. septembra 2022, 

od 10. do 22. ure  

v parku pred Cankarjevim domom na Vrhniki 

(lokacija: (https://goo.gl/1ba9gh - Tržaška cesta 25, 1360 Vrhnika). 

 
 

Vse, ki ste v svoji dejavnosti povezani s kavo, 

vabimo k sodelovanju na 6. Festivalu kave na Vrhniki. 

 

POGOJI  SODELOVANJA 

 

1. SPLOŠNA DOLOČILA 

Organizator Dneva za skodelico kave – Festivala kave Vrhnika je Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport 

in turizem Vrhnika (v nadaljevanju: ZIC Vrhnika). Razstavljavci so osebe ali podjetja, ki pošljejo prijavo in 

jim je dodeljen prostor. Splošni pogoji opredeljujejo razmerja med razstavljavcem in organizatorjem ter 

so sestavni del pogodbe o udeležbi na festivalu. 

 

2. PRIJAVA 

Prijava za sodelovanje se izpolni preko elektronske prijavnice na www.visitvrhnika.si/si, pod zavihkom 

Razpis – turizem, najkasneje do 1. septembra 2022. Prijava je hkrati pogodba. Z oddano prijavo 

ponudnik priznava in sprejema Splošne pogoje sodelovanja in se z njimi strinja. 

 

3. DODELITEV LOKACIJE 

Organizator po preučitvi prijav glede na razpoložljivo površino določi lokacijo prodajne stojnice ter 

potrdi prijavo. Organizator si pridržuje pravico do premestitve razstavljavca, če je to v interesu 

prireditve.  

**V primeru zaostritve ukrepov z zvezi s koronavirusom dogodek odpade!  

 

4. CENIK IN PLAČILO 

Udeležba in najem stojnice na festivalu znaša 40,00 €. Znesek se poravna na dan prireditve, v 

gotovini. Po zaključenem festivalu se preštejejo kupončki, ki ste jih zbrali (glej točko 6.). Mi vam 

sporočimo znesek in nam nato izstavite e-račun. 

 

5. RAZSTAVNI PROSTOR 

Razstavljavec mora estetsko urediti svoj razstavni prostor – stojnico in ga vidno označiti z svojim 

nazivom. Velikost prodajnega pulta: cca. 200x80cm. 

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 

https://goo.gl/1ba9gh


najeto prodajno stojnico na svoje stroške. Na svoji prodajni stojnici mora obvezno zagotoviti možnost 

odlaganja smeti.  

 

Razstavljavec se obvezuje, da bo na svoji prodajni stojnici prisoten v času montaže in demontaže ter v 

času festivala. V tem času razstavljavec prevzema vso odgovornost za opremo. 

 

Stojnice bodo pripravljene ob 8.00. Čas za postavitev stojnice imate najkasneje do 9.45, saj se program 

uradno prične ob 10.00. Z delom na prodajni stojnici lahko začne ob 10. uri. Stojnico mora 

izprazniti eno uro po zaključku prireditve. 

 

Če potrebujete na kraj dogodka dostop z avtomobilom/kombijem, bo to na voljo od 8.00-

9.30 preko Sušnikove ceste (oglejte si na Google zemljevidu). Prevozna sredstva bo kasneje potrebno 

parkirati na parkirišču ob Cankarjevem domu. Program festivala se bo zaključil ob 22.00. 

 

 

6. PRODAJA IN DEGUSTACIJSKI  KUPONI  

Vrednost enega degustacijskega kupona je 1,00 EUR (DDV je vključen). Za en ali več 

degustacijskih kuponov je ponudnik na prodajnem mestu dolžan obiskovalcu festivala dati v 

zameno en degustacijski izdelek. 

 

Prodajo degustacijskih kuponov izvaja ZIC Vrhnika (organizator festivala). Za vsak zbran degustacijski 

kupon so ponudniki upravičeni do povračila stroškov v višini 1,00 EUR (DDV je vključen) za prejet 

degustacijski kupon.  

Prosimo vse razstavljavce, da SKRBNO HRANITE VSE dobljene degustacijske kupone. Po zaključku 

festivala bomo skupaj prešteli degustacijske kupončke, ki jih boste prejeli od obiskovalcev in 

nam na podlagi njihovega števila izstavili E-RAČUN(!). Ponudnik je dolžan izstaviti račun za povračilo 

nadomestila v roku 30 dni po koncu prireditve, kasnejša izplačila ne bodo možna. 

 

Ponudba splošne prodaje izdelkov: prodaja večje količine in posameznih kosov izdelkov se ne izvaja 

z degustacijskimi kuponi, temveč je v domeni posameznega ponudnika z izstavljanjem ustreznih dokazil 

(računi, vezana knjiga računov itd.). Vrednosti posameznih izdelkov, ki jih ponudnik prodaja 

obiskovalcem izven ponudbe z degustacijskimi kuponi, morajo biti označene na vidnem mestu na 

prodajnem mestu (objavljen CENIK). 

 

Na prireditvi je prepovedana uporaba plastične embalaže za enkratno uporabo (plastične škatle, 

plastični lončki, plastični pribor, plastične vrečke itd.). Ponudnik bo uporabljal okolju prijaznejše 

materiale (npr. papirnata in kartonasta embalaža, leseni pribor, papirnati lončki itd.). 

 

7. 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. 



 

8. 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. 

 

 

Organizator si pridržuje pravico do spremembe, popravkov ali dopolnitve pogojev sodelovanja na festivalu z 

namenom boljše izvedbe prireditve. 

 

031 785 899 Kos Gašper 

051 326 820 Lina Celarc 

 


