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Javni poziv  

za ponudnike pridelkov in izdelkov domače ter umetnostne obrti  

na Domači tržnici 
 
 

Predmet in namen poziva 

V Zavodu za turizem in razvoj Lendava objavljamo poziv za ponudnike lokalnih prehrambenih izdelkov in 
izdelkov domače in umetnostne obrti za prodajo na Domači tržnici, ki bo v soboto, 28. 10. 2017 (in nato 
predvidoma vsako zadnjo soboto v mesecu), v bližini Turistično-informacijskega centra v Lendavi (pod 
kostanji). 
 

Predmet poziva je zbiranje ponudnikov, interesentov s pridelki in izdelki domače obrti in artikli, ki so 
namenjeni razstavi in prodaji domačih izdelkov oziroma blaga ter izdelkom drobne obrti, ki po svoji obliki 
in namenu ustrezajo vsebini turistične ponudbe Lendave (unikatni izdelki domače in umetne obrti, živilski 
izdelki, sladki progam, suho sadje, naravna kozmetika, izdelki iz zelišč, pijača v darilni embalaži: medeni 
likerji, zeliščna žganja, vino, bučno olje ipd).  
 

Merila in pogoji prijave 

Na javni poziv se lahko prijavijo podjetja, posamezniki in vse druge pravne osebe, ki so registrirane in imajo 
veljavna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega javnega poziva. Vse pridelke in izdelke 
morajo prijavitelji pridelati / proizvajati sami. 
 
Izbor ponudnika bo na podlagi prispelih prijav opravila komisija, ki se bo odločala na osnovi ustreznosti 
posameznih izdelkov, med katerimi bodo prednost imeli: 

• Pridelki (sadje, zelenjava); 

• Živilski izdelki (bučno olje, vino, domači sok, vložena zelenjava, marmelada, suho sadje, sladki 
program ipd.); 

• Izdelki domače obrti (lončarski izdelki, izdelki iz ličja, darilni program ipd.). 
 

Prijave, rok in informacije 

Za prijavo na poziv je potrebno izpolniti priloženi obrazec in ga posredovati na Zavod za turizem in razvoj 
Lendava 

• po elektronski pošti na info@ztr.si ali 
• po običajni pošti na naslov Zavod za turizem in razvoj Lendava, Čentiba, Lendavska cesta 19, 

9220 Lendava. 
 

Prispele prijave bo pregledala in ocenila komisija ZTR ter najustreznejše ponudbe povabila na osebni 
pogovor. Vse ponudnike pa o izidu obvestila po elektronski pošti. Prednost bodo imeli domači ponudniki 
in člani TZ Lendava vabi. 
 

Poziv je odprt od 3. oktobra 2017 dalje. Za dodatna vprašanja in informacije pokličite na telefonsko 
številko 01 200 94 22 ali nas kontaktirajte prek info@ztr.si, zglasite pa se lahko tudi v TIC Lendava. 
 
Pripravila: 

Martina Bukovec       Romeo Varga, direktor 
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PRIJAVNICA - Obrazec št. 1  
 

Podatki o ponudniku 

 

Polni naziv ponudnika  
(ime, priimek oz. naziv pravne osebe)  
 

 

Naslov ponudnika 

 

 

Telefon  
 

 

Elektronska pošta  
 

 

Matična številka (pravne osebe)  
 

 

ID za DDV  
 

 

Kontaktna oseba  
 

 

Telefon kontaktne osebe  
 

 

Elektronska pošta kontaktne osebe  
 

 

 
 
 
 
Opis pridelkov in izdelkov (obvezna 
navedba)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kraj in datum:      Žig:     Podpis  
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