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Zadeva: 20. ulično praznovanje Farant 15. avgusta 2017 v Globasnici
informacija in novosti

Spoštovani!

Smo sredi organizacijskega dela za 20. ulično praznovanje Farant, ki bo 15. avgusta ponovno
potekalo v Globasnici.
Da bomo mogli praznovanje Farant izvesti urejeno, smo uvedli nekaj organizacijskih sprememb
predvsem pri prijavi na sejem in pri plačilu pristojbin. Nadalje ob tej priložnosti opozarjamo na
veljavne določbe obrtnega zakona, uredbe o registrirnih blagajnah in uredbe o označevanju živil.
Novosti:
1. Za Farant je bila vzpostavljena posebna spletna stran www.farantfest.at, na kateri bodo na
voljo vse informacije o sejmu.
2. Prijavo za Farant je treba izvesti izključno preko spletnega obrazca na spletni strani
www.farantfest.at. Prijav, ki prispejo po drugi poti, ne sprejmemo oz. razstavjavec ne velja za
prijavljenega.
3. Prijavo je treba vložiti najkasneje do 31. maja – s spletno prijavnico – pri Občini Globasnica
4. Vse pristojbine – tudi neplačane pristojbine iz prejšnjega leta – je treba poravnati vnaprej.
Sicer se sejemska dejavnost na Farantu prepove oz. se razstavljavcu ne dodeli stojišče!
5. Sejemske pristojbine predpisuje občinska blagajna, nakazati pa jih je treba do 15. julija.
6. Organu je treba na njegovo zahtevo predložiti veljavni vpis v obrtni register.
7. Točenje pijač in streženje hrane je dovoljeno društvom oz. gostinskim obratom po določbah
veljavnega društvenega reda in obrtnega zakona.
8. Električne priključke do 3 KW da na razpolago občina. Udeleženci sejma, ki potrebujejo
električni priključek z več kot 3 KW (udeleženci sejma, ki točijo pijače oz. strežejo hrano),
morajo poskrbeti za priključek na lastne stroške preko ponudnika električne energije (npr.
KELAG). Porabljeno količino energije je treba obračunati neposredno s ponudnikom
električne energije.
9. Dodeljevanje in razporejanje sejemskih prostorov je izključna pravica Občine Globasnica –
zasebne dogovore je treba opustiti.

10. Zakonske določbe, na katerih temelji izvajanje sejma – sejemski red Občine Globasnica,
obrtni zakon v veljavnem besedilu, uredbo o označevanju živil in uredbo o registrirnih
blagajnah – je treba nujno upoštevati.
Velikosti stojnice, ki jo sporočite ob prijavi, se je treba nujno držati! Stojišča se izmerijo in
rezervirajo na osnovi vaših navedb.
Stojnico je treba praznično okrasiti (slama, sončnice, žito, slamnate bale). Vsi razstavljavci so
naprošeni, da sodelujejo pri slavnostni povorki, s katero se Farant odpre.

Sejemski prostor je treba vidno označiti z rastavljavčevim imenom in priimkom, naslovom ter
telefonsko številko, poleg tega pa je treba na zahtevo predložiti veljaven izpisek iz obrtnega registra.
Najkasneje uro po koncu sejma je treba sejemski prostor zapustiti očiščenega. Sejemski prostori se
dodelijo le za posamezno leto oz. posamezni sejem.
Razstavljavci (šotori, gostišča), ki točijo pijače: Uporabljati se sme izključno pivo pivovarne
Villacher. Opremo (pivske garniture, sončnike itn.) daje na razpolago pivovarna Villacher.

Da bo tudi 20. ulično praznovanje Farant potekalo brez težav in ostalo privlačno tako za goste kakor
tudi za razstavljavce, prosimo, da navedene točke nujno upoštevate.
V upanju, da z vašim sodelovanjem lahko oblikujemo nepozabno 20. ulično praznovanje Farant, vas
lepo pozdravljamo.

Župan
Sadovnik Bernhard l.r.

