
 
Turistično društvo Zgornja Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota, objavlja: 

 
JAVNI POZIV ZA NAJEM SEJEMSKIH HIŠK IN STOJNIC NA BOŽIČNO – NOVOLETNEM 

SEJMU 2019 
 
 

1. PREDMET IN NAMEN POZIVA 
 
Turistično društvo Zgornja Kungota objavlja javni poziv za najem sejemskih hišk in 
stojnic, ter po potrebi uporabo javne površine v petkih in sobotah, v času od 6. 
december do 22. decembra, med 10. in 23. uro, za namen božično-novoletnega 
sejma. 
 
V najem se bo oddalo 5 samostojnih sejemskih hišk, ki bodo oštevilčene s številkami 
od 1-5. Hiške bodo postavljene v naselju Plintovec, na zelenih površinah nasproti 
prostorov za zdravstvo in zobozdravstvo. Pri čemer bo hiška številka 1 stala pri mostu 
in tako naprej druga za drugo v smeri vožnje proti matični Osnovni šoli Kungota.  
V najem se bo oddalo tudi 5 stojnic s streho v velikosti 1,40 x 1 m. 
 
 
Na javnem razpisu bodo imeli prednost ponudniki, ki imajo sedež na območju občine 
Kungota. Prednost bodo imeli ponudniki slovenskih proizvodov ter ročno izdelanih 
izdelkov. 
 
 

2. TIPI HIŠK 
 

• Hiške so dimenzije 2 m x 2 m in so izdelane iz lesa 
• Hiška ima prodajni pult 
• Hiška ima električni priključek 220 V (priključek ni primeren za 

priklop grelnih teles) 
 

3. TIPI STOJNIC 
• Samostoječa stojnica s streho 
• Možen priklop na električno omrežje, s svojim električnim podaljškom. 

 
4. PRODAJNE VSEBINE 

 
• Izdelki božično-novoletnega darilnega programa  
• Igrače z ustreznimi certifikati 

• Gostinska dejavnost (hrana in pijača, s poudarkom na predstavitvi 
jesensko– zimskih jedi) 

• Izdelki iz zelišč (npr. čaji, kozmetika, osebna higiena, likerji – 
degustacija) 

• Izdelki iz medu 
 
 



5. OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA 
• organizator sejma odloča o dodelitvi sejemskega prostora 

posameznemu ponudniku 
• organizator razporeja sejemski prostor v najboljšem interesu sejma. V 

kolikor bo prijavljenih več ponudnikov , ima organizator pravico opraviti 
selekcijo med prispelimi prijavami. 

• Kriterij za selekcijo bosta datum prispelosti  prijave in ustreznost 
prodajnega programa 

• Ponudnik mora imeti SOGLASJE ZA PRODAJO IZVEN POSLOVNIH 
PROSTOROV 

 
6. SEJEMSKE OBVEZNOSTI PONUDNIKOV 

• Ponudniki lahko prodajajo le artikle, s katerimi so se prijavili na razpis 
• Ponudniki morajo estetsko urediti svoj sejemski prostor v skladu s 

praznično krasitvijo 
• Vsi ponudniki morajo upoštevati predpise o prodaji na premičnih 

objektih, zato morajo imeti pri sebi ustrezne dokumente v zvezi z 
nabavo blaga, in odločbo o obratovanju. Prodajalci morajo imeti svoje 
priponke, artikli morajo biti označeni s cenami, deklaracijami v 
slovenskem jeziku, strankam morajo prodajalci izdajati račune 

• Hiške niso ogrevane 
• Sejemska hiška mora obratovati ves obratovalni čas, sicer, se sejemski 

prostor odvzame ter se ga ponudi naslednjemu prijavitelju 
 

7. CENA NAJEMA 
 
Cena najema hiške oz. »Sofinanciranje programa Veseli December 2019« - je 
300 eur, cena najema stojnice za gostinsko dejavnost 150 eur, cena najema 
stojnice za negostinsko dejavnost pa 100 eur za cel mesec in mora biti 
poravnana  3 dni po podpisu pogodbe o sofinanciranju oziroma najkasneje do 
3. decembra 2019. V kolikor obveznost ne bo poravnana v dogovorjenem 
roku, lahko preda naslednjem ponudniku. Pritožba na to ni možna. 
TRR Turističnega društva Zg. Kungota. 041730000908987 pri NKB Maribor 

 
8. PRIJAVA 
 
Prijave se sprejema na sedežu TD Zg. Kungota, Plintovec 1, 2201 Zgornja 
Kungota. Prijava mora biti izključno na predpisanih obrazcih, v zaprti kuverti z 
oznako »PRIJAVA NA JAVNI POZV ZA DODELITEV SEJEMSKIH HIŠK«, do vključno 
20. novembra 2019, do 12. ure (velja poštni žig s priporočeno pošto) 
 
O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 3 dni od roka za prijavo. 
Z izbranimi ponudniki se sklene pogodba o sofinanciranju progama Veseli 
December 2019. 


