
 

 

 

 

 
CERKLJANSKA TRŽNICA 2022 

 
 

V soboto, 26. marca 2022, začenjamo letošnji cikel  Cerkljanskih tržnic, ki bodo potekale predvidoma 

vsako zadnjo soboto v mesecu. 

Vabimo vas, da se nam pridružite s svojimi dobrotami, izdelki in pridelki. Dobrodošli rokodelci, 

ekološki in konvencionalni pridelovalci ter mojstri umetnostne obrti. Veseli bomo popestritve s 

predstavitvijo delovanj občinskih društev. 

Tržnica bo potekala, kot že lani, pod kozolcem na parkirišču pred Osnovno šolo Davorina Jenka v 
Cerkljah, med 9. in 12. uro. Vmes bodo potekale manjše predstavitve, morda kakšen festival ali 
kulturni dogodek.  

Za razstavljavce in prodajalce so stojnice zaenkrat še brezplačne. O morebitni uvedbi pristojbine 
vas bomo pravočasno obvestili. 
 
Veseli bomo vaše udeležbe. Za podrobnejše informacije, pobude in predloge lahko pokličete na 

telefonsko številko 04/ 28 15 822 ali se nam oglasite po e-mailu: info@tourism-cerklje.si. 

 
Vaše prijave za sodelovanje na tržnici zbiramo najkasneje 10  pred dogodkom, z izpolnjeno prijavnico, 

ki jo pošljete, prosimo, na: info@tourism-cerklje.si. 

 

Tržnice bodo potekale torej vsako zadnjo soboto v mesecu: 

 

sobota 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 

marec                 

april                 

maj                 

junij                 

julij                 

avgust                 

september                 

oktober                 
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Prijavnica za sodelovanje na Cerkljanski tržnici  
 

ime pridelovalca / 

razstavljavca / kmetije / 

društva, podjetja … 

 

 
                                                                               davčna št.: 

kontakt / ime in priimek  naslov  

telefon  poštna št. in kraj  

elektronski naslov  spletna stran  

  Prijavljam se za sodelovanje na naslednjih tržnicah (označite): 

26. marec 2022  30. julij 2022  

30. april 2022  27. avgust 2022  

28. maj 2022  24. september 2022  

25. junij 2022  29. oktober 2022  

ponudba na stojnici:  

 

 

 

 

 

 

Posebnosti, ki jih želite 

izpostaviti: 

 

Na tržnici želim:       
        stojnico                        imam svojo stojnico / mizo, potrebujem le prostor …………........ m² 

        električni priključek, navedite moč porabe: ………………………………. 

 
Bi nam želeli še kaj sporočiti: 

 

Tržnica bo izvedena skladno z veljavnimi predpisi in ukrepi za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. Za dodatno opremo; mize, stoli, klopi, senčniki ipd.  

– poskrbite sami.  

Podjetja in obrtniki morate imeti na prodajnem mestu označeno svojo firmo. Na zahtevo tržne inšpekcije morate predložiti ustrezne dokumente skladne z 
zakoni (Sklep o registraciji gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika (AJPES), potrdilo o lastni pridelavi (izpis iz registra kmetijskih gospodarstev za 
KMG-MID, z izpisom GERK-ov, EKO pridelovalci priložijo certifikat, dovoljenje za upravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, potrdilo o vpisu v seznam 
zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo in vrednotnica za osebno dopolnilno delo (ODD) za izvajalca, izpisek iz evidence Registriranih obratov 
nosilcev živilske dejavnosti (izda ga Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin – UVHVVR) – velja za vse, razen za kmetijske  pridelovalce, ki 
prodajajo pridelke v nepredelani obliki). 
  
Vse blago na tržnici mora biti vidno označeno s prodajnimi cenami. 

 

 

 

Zavod za turizem Cerklje, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, 04/ 28 15 822, info@tourism-cerklje.si 


