
 

 

Spoštovani, 

 

V nadaljevanju je nekaj navodil sodelujočim na 50. Šuštarski nedelji. Želimo, da bi priprava in izvedba prireditve 

potekala kar se da tekoče, zato prosimo, da navodila upoštevate. Za razumevanje se vam zahvaljujemo in vam 

želimo, da bi tudi vi zapustili prireditev čim bolj zadovoljni. 

 

DEJAVNOST RAZSTAVLJAVCA - DOKUMENTI  
Organizator ima pravico, da pred potrditvijo dodelitve razstavnega prostora in na sami prireditvi zahteva od 

razstavljavca predložitev vseh dovoljenj (obrtno dovoljenje, ustreznega soglasja pristojnega zdravstvenega in 

veterinarskega inšpektorata v primeru opravljanja prometa z živili, dokazila o zavarovanju oseb in predmetov). 

Razstavljavci imejte na dan prireditve vso dokumentacijo s seboj, za primer obiska inšpekcijskih služb. Prodaja se 

mora vršiti v skladu z zakonodajo, ki velja na področju RS.  

 

OPREMA STOJNIC 
Vse stojnice bodo opremljene z zaporedno številko, nazivom in naslovom podjetja. Stojnice so dimenzij 1,8 m x 1 

m in na vsaki strani je še 1 tekoči m prostora. Za stojnico bo dovolj prostora za skladiščenje prodajnih artiklov.   

Pred stojnico ne smete imeti postavljenega stojala, mize, ker morajo biti stojnice postavljene v liniji, zaradi hojnice 

za obiskovalce. Poskrbeti morate za estetski videz stojnice. Vsi, ki ste naročili elektro priključek, morate s seboj 

prinesti daljše podaljške za priklop na obstoječe priključke (vsaj od 15 do 20 m). Za informacije o lokaciji priklopa 

(če ste ga naročili in ga ni na vaši stojnici)  so se prodajalci dolžni obrniti na dežurne sodelavce TD. V primeru, da iz 

kakršnega koli vzroka (zaradi lastne krivde) na dan prireditve ne boste uporabljali elektro priključka, vam 

vplačanega prispevka za elektriko organizator ni dolžan povrniti.  

 

Vsak razstavljavec je dolžan upoštevati določila organizatorja pri odmeri razstavnega prostora.  

Premikanje stojnic in zasedanje dodatnega prostora ni dovoljeno! 
 

V primeru kršitev in samovoljnosti pri uporabi razstavnega prostora ter pri samovoljnemu zasedanju površin za 

pešce in površin sosednjih prodajalcev si organizator pridržuje pravico do odstranitve razstavnih stojal na  

prekoračenem prostoru. Za reševanje problemov in informacije se boste lahko obrnili na najbližjega 

varnostnika ali predstavnika organizatorja.   

 

Organizator ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitev stvari in poškodb tretjih oseb, nastalih 

zaradi malomarnega ravnanja razstavljalca na prireditvenem prostoru. Razstavljavec odgovarja za škodo in 

nesrečo, ki jo povzroči prireditelju na razstavnem prostoru  oziroma sejmišču. Prepovedana je uporaba lastnih 

virov energije (agregati).  

 

Organizator ima pravico razstavne prostore in predmete fotografirati, posneti in gradivo uporabiti za lastne 

potrebe  ali za splošno rabo. Razstavljavec se odpove vsem ugovorom iz naslova avtorskih pravic.  

 

Vsak razstavljavec mora maksimalno skrbeti za čistočo in ob zaključku zapustiti čist razstavni prostor. Za odpadke 

bodo na voljo zabojniki za ločevanje frakcij na celotnem prireditvenem prostoru. Ločevanje odpadkov na 

prireditvi je obvezno za vse uporabnike. 



 

 

PARKIRANJE, VARNOST, CESTNE ZAPORE IN  PROMETNI REŽIM  
Ko boste razložili blago na svoje stojnice, vas prosimo, da svoje vozilo čim prej odstranite iz prireditvenega 

prostora, najkasneje pa do 7:00. Za vaše parkirišče smo poskrbeli. Na vam dodeljeno parkirno mesto vas bodo 

usmerjali reditelji na križiščih. Razstavljavec pred koncem prireditve ne sme sprazniti razstavnega prostora. 

Razstavljavci so dolžni  upoštevati navodila varnostne  službe in prometni režim v času prihodov in odhodov na 

sejem. Parkiranje vozil ob stojnicah ni dovoljeno. 

 

Vstop na prireditveni prostor bo možen v nedeljo 4.9.2016 od 05:00 dalje. Prosimo vas, da dostavna in osebna 

vozila preparkirate na parkirišče najkasneje do 7:00. Postavljanje in opremljanje stojnic se konča ob 8:00. 

Prireditev se bo zaključila ob 19:00.  

 

V letošnjem letu za obiskovalce in poslovne sodelavce v sodelovanju z Občino Tržič pripravljamo bogat in pester 

program. Poskrbeli bomo, da se boste med nami dobro počutili. Na sejem povabite tudi svoje partnerje in stranke.  

Več informacij o prireditvi je na voljo na spletni strani www.trzic.info. 

 

 

Uspešne priprave na šuštarski sejem vam želimo in se vidimo naslednje leto! 

 

                                                                                       

 

 

     Peter Miklič 

Predsednik TD Tržič 

 

 

 

http://www.trzic.info/

