
 

PRAVILNIK O OMEJEVANJU IN IZMENJAVI KOMERCIALNE 

PONUDBE NA DNEVU PARKA ŠKOCJANSKE JAME, JAMSKEM 

PRAZNIKU – »BELAJTNGI«  
 

 

 

 

I. SPLOŠNA DOLOČILA 

 

 

1. člen 

 

S tem pravilnikom so določene podrobnosti o komercialni ponudbi na Dnevu parka 

Škocjanske jame, Jamskem prazniku – »Belajtngi« (v nadaljevanju Belajtnga), kriteriji in 

postopek za omejevanje in vsakoletno izmenjavo komercialne ponudbe na prazniku, pravice 

in obveznosti sodelujočih ter ukrepi v primerih kršitve pravilnika. 

 

Pravico do prodaje, degustacije ali predstavitve svojih proizvodov ali dejavnosti na Belajtngi 

pridobi komercialni ponudnik za proizvode in dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje, določene s 

tem pravilnikom in po postopku, ki ga določa ta pravilnik. 

 

 

2. člen 

 

Komercialna ponudba v sklopu Belajtnge ima kontrolirano poreklo izdelkov in dejavnosti iz 

oţjega zavarovanega, vplivnega in tranzicijskega območja regijskega parka Škocjanske jame 

oziroma ima njeno kontrolirano poreklo izpričano zgodovinsko povezavo s temi kraji. 

 

 

3. člen 

 

V skladu s poslanstvom parka Škocjanske jame, ki temelji na vzajemnem ohranjanju naravne 

in kulturne dediščine, komercialna ponudba v sklopu Belajtnge, s pripadajočim načinom 

pridelave, proizvodnje ali dejavnosti, ustreza kriterijem naravi prijazne, trajnostne rabe 

pripadajočega prostora in naravnih danosti. Obenem se komercialna ponudba v sklopu 

Belajtnge upravičuje in meri na podlagi lokalnega izročila. 

 

 

4. člen 

 

Namen omejevanja in kontrolirane vsakoletne izmenjave komercialne ponudbe na prazniku je 

zagotoviti razpoznavnost visokokvalitetnih proizvodov in dejavnosti iz oţjega zavarovanega, 

vplivnega in tranzicijskega območja parka Škocjanske jame na Belajtngi in s tem zagotoviti 

posredno tudi promocijo območja. Isto velja za tiste visokokvalitetne proizvode in dejavnosti, 

ki so izpričani v lokalnem izročilu na območju parka in so zgodovinsko vezani na druge kraje 

zunaj tega območja. 

 

 

 



 

5. člen 

 

Omejevanje in vsakoletna izmenjava komercialne ponudbe v sklopu Belajtnge je pogoj, ki ga 

Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija (v nadaljevanju JZ PŠJ) postavlja sebi in vsem 

ostalim sodelujočim organizatorjem prireditve in se sme izvajati le v skladu s tem 

pravilnikom. Omejevanje in vsakoletna izmenjava komercialne ponudbe v sklopu Belajtnge 

temelji na politiki Naravovarstveno nadzorne sluţbe in Sluţbe za raziskovanje in razvoj JZ 

PŠJ, ki svoje delo v parku vršita na podlagi veljavnega Zakona o regijskem parku Škocjanske 

jame, Zakona o ohranjanju narave in Zakona o varstvu kulturne dediščine ter strokovne 

usposobljenosti kadra na dotičnih področjih dela. Izbrani komercialni ponudnik prejme 

ponudbo s priloţeno prijavnico za sodelovanje na Belajtngi od JZ PŠJ. Samovoljne 

spremembe ali izpeljave opravljenega izbora niso dovoljene. 

 

 

6. člen 

 

Odgovoren za omejevanje, izbor in letno izmenjavo komercialne ponudbe na Belajtngi je 

Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača. Javni zavod zastopa 

direktor. 

 

 

7. člen 

 

Zadeve v zvezi z omejevanjem, izborom in letno izmenjavo komercialne ponudbe na 

Belajtngi ureja za JZ PŠJ posebna komisija. 

Pristojnosti komisije so: 

 odločanje o izpolnjevanju pogojev komercialnega ponudnika na Belajtngi 

 vsakoletni izbor proizvodov in dejavnosti za komercialno ponudbo v sklopu Belajtnge na 

podlagi kriterijev podanih znotraj tega pravilnika 

 pošiljanje prijavnic za sodelovanje na Belajtngi izbranim komercialnim ponudnikom in 

zbiranje vse potrebne dokumentacije do zapolnitve razpoloţljivih prodajnih mest pri čemer 

se jasno navede višino kotizacije, ki jo krije komercialni ponudnik. 

 

 

8. člen 

 

Komisijo za omejevanje, izbor in letno izmenjavo komercialne ponudbe iz svojih vrst letno 

imenujejo direktor JZ PŠJ, predsednik TD Škocjan in predsednik Vaške skupnosti Betanja, 

Škocjan, Matavun na podlagi usklajenega predloga predstavnikov organizatorja in 

soorganizatorjev, sestava komisije pa je naslednja: 

 predstavnik JZ PŠJ, ki pokriva komercialo  

 dva predstavnika TD Škocjan in domačinov 

 etnolog, poznavalec izročila Belajtnge in lokalne zgodovine vsakdanjega ţivljenja 

Komisija mora pri odločanju upoštevati naravovarstvene smernice.  

Po potrebi komisija k sodelovanju povabi tudi zunanje strokovnjake oziroma institucije. 

Predsednik komisije je predstavnik JZ PŠJ. 

 

 

 

 



 

II. POSTOPEK OMEJEVANJA IN ZAGOTAVLJANJA VSAKOLETNE 

KONTROLIRANE IZMENJAVE KOMERCIALNE PONUDBE NA BELAJTNGI  

 

 

9. člen 

 

Omejevanje, izbor in letna izmenjava komercialne ponudbe se izvaja za:  

 kmetijske pridelke, izdelke in dejavnosti 

 ostale izdelke in dejavnosti,  

ki izpolnjujejo kriterije določene v nadaljevanju in jih izbere komisija.  

 

 

10. člen 

 

Kriteriji za določitev ustreznosti kmetijskih pridelkov in izdelkov ter ostalih izdelkov so: 

 pridelani in izdelani so na oţjem zavarovanem, vplivnem ali tranzicijskem območju parka 

Škocjanske jame oziroma imajo izpričano zgodovinsko povezavo s temi kraji, čeprav so 

pridelani in izdelani na drugem območju 

 pridelki in izdelki so na območju oţjega zavarovanega, vplivnega ali tranzicijskega 

območja parka Škocjanske jame avtohtoni oziroma predstavljajo nadgradnjo ali inovacijo 

avtohtonih pridelkov, sort oziroma izdelkov, ki izhajajo iz lokalnega izročila 

 pri izdelavi mora biti uporabljena domača osnovna surovina, razen izjemoma, v kolikor je 

izdelek moţno šteti kot tradicionalni izdelek, ki ţe v preteklosti ni bil vezan na surovino s 

tega območja 

 pridelki so pridelani predvsem na osnovi integrirane ali ekološke pridelave 

 postopek izdelave izdelkov je tradicionalen ali okolju prijazen 

 za prodajo izdelka in pridelka morajo biti izpolnjeni vsi sanitarni in drugi predpisi potrebni 

za trţenje izdelkov 

 

 

11. člen 

 

Kriteriji za določitev ustreznosti kmetijskih in ostalih dejavnosti so: 

 izvaja se na oţjem zavarovanem, vplivnem ali tranzicijskem območju parka Škocjanske 

jame oziroma ima izpričano zgodovinsko povezavo s temi kraji, čeprav se dejavnost 

tradicionalno vrši na drugem območju 

 dejavnosti temeljijo na lokalnem izročilu oziroma so njegova nadgradnja ali inovacija 

(lahko tudi v turistične namene) 

 dejavnosti se izvajajo v duhu trajnostnega gospodarjenja, ki prispeva k ohranjanju okolja, 

krajine in kulturne dediščine ter njihove prepoznavnosti 

 za izvajanje dejavnosti morajo biti izpolnjeni vsi sanitarni in drugi predpisi potrebni za 

trţenje dejavnosti 
 

 

12. člen 

 

Komercialni ponudnik v sklopu Belajtnge je lahko kmet, kmetijska ali razvojna zadruga, 

društvo, izobraţevalna organizacija, obrtnik in samostojni podjetnik ali posameznik z 

registrirano domačo obrtjo.  



 

Komercialni ponudnik se v sklopu Belajtnge lahko pojavlja samostojno ali preko skupne 

organizacijske oblike. 

 

 

13. člen 

 

Na prošnjo potencialnega komercialnega ponudnika ali na podlagi iniciative Delovne skupine 

za realizacijo Belajtnge in komisije določene v 8. členu tega pravilnika, JZ PŠJ potencialnemu 

komercialnemu ponudniku predloţi prijavnico za pridobitev pravice do sodelovanja na 

Belajtngi s predračunom za kotizacijo. Izpolnjeno prijavnico za pridobitev pravice do 

sodelovanja na Belajtngi ponudnik predloţi na naslov sedeţa javnega zavoda Park Škocjanske 

jame, Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača.  

Prijava mora vsebovati: 

 podatke o ponudniku (ime organizacije, ime in priimek zastopnika, naslov, elektronski 

naslov, telefonska številka)  

 podatke o pridelku oziroma izdelku (npr. seznam sestavin, kjer gre za sestavljen izdelek, 

kakovostni razred, način izdelave oz. pridelave, …) vključno s pripadajočo embalaţo 

oziroma podatke o dejavnosti 

 dokazilo o urejeni registraciji dejavnosti oziroma podpisano izjavo o njeni urejenosti  

 kopijo potrdila o dovoljenju prodaje na trţnicah in na območju občine Divača oziroma 

podpisano izjavo o njegovem imetju 

 dokazila o zaţeljenem trajnostnem načinu pridelave, izdelave ali izvajanja v kolikor je to 

izrecno zahtevano/potrebno 

 

 

14. člen 

 

Komisija sprejme v roku do 20 dni od prejema izpolnjene prijavnice iz 12. člena eno od 

naslednjih odločitev: 

 pisno ali telefonsko potrdi ponudniku sodelovanje na Belajtngi  

 vrne prijavitelju prijavo z obrazloţitvijo v dopolnitev 

 odkloni ponudniku sodelovanje, če ugotovi, da pridelek, izdelek ali dejavnost ne izpolnjuje 

zahtevanih pogojev. 

Komisija lahko v obrazloţitvi prijavitelju svetuje popravke, ki bi pridelek, izdelek ali 

dejavnost napravili sprejemljiv za sodelovanje na Belajtngi. 

Odločitev strokovne komisije je dokončna, zoper njo ni moţen ugovor.  

 

 

15. člen 

 

Višino kotizacije letno določi komisija in jo ponudnik plača ob prijavi za sodelovanje na 

Belajtngi.  

 

 

16. člen 

 

Dodelitev pravice do sodelovanja na Belajtngi se vpiše v register komercialnih ponudnikov 

Belajtnge. Register vodi JZ PŠJ – in vsebuje:  

 izpolnjeno prijavo in vso pripadajočo dokumentacijo 



 

 oceno kvalitete in zgodovinske utemeljenosti sodelovanja na Belajtngi komisije 

 datum vpisa v register 

 datumi ponovnega preverjanja 

 predloţena poročila o ponovnih preverjanjih 

 datum odvzema in razlog odvzema pravice do sodelovanja na Belajtngi 

 

 

17. člen 

 

Prodajna mesta na Belajtngi so urejena na lesenih stojnicah s platneno streho ali na jedilnih 

mizah pokritih s prtom iz tkanine, z ustrezno oznako ponudnika in pripadajočo vrečo za smeti. 

Razporejena ob matavunskem kalu, prehodu med Bolčičevo in Ţnidarčičevo stanovanjsko 

hišo, na parkirišču pred J'kopinovim skednjem v smeri proti škocjanskemu kalu in na trgu v 

Škocjanu. Za najem, pridobitev, označitev, postavitev prodajnih mest in vreč za smeti 

poskrbijo sodelujoči organizatorji Belajtnge (JZ PŠJ, TD Škocjan, Vaška skupnost Betanja, 

Škocjan, Matavun). 

 

 

18. člen 

 

Število prodajnih mest se vsako leto giblje okrog 15.
1
 Vsako leto imajo do zapolnitve 

prodajnih mest prednost ponudniki iz oţjega zavarovanega, vplivnega in tranzicijskega 

območja parka Škocjanske jame, ki na Belajtngi še niso sodelovali in prispevajo k pestrosti 

ponudbe. Izbor opravi komisija. 

 

 

 

III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI KOMERCIALNIH PONUDNIKOV NA 

BELAJTNGI TER SANKCIJE V PRIMERU KRŠITVE 

 

 

19. člen 

 

Z dnem prejema poziva in podelitve pravice do sodelovanja na Belajtngi pridobi komercialni 

ponudnik pravico do tehnične izvedbe prodaje, demonstracije ali degustacije na dan 

praznovanja po predhodno dogovorjenem urniku. 

 

 

20. člen 

 

Ponudniki vpisani v register komercialnih ponudnikov Belajtnge to pravico obdrţijo za 

obdobje desetih let, ko jo mora ponovno potrditi komisija. V tem obdobju imajo komercialni 

ponudniki pravico do vsaj enega ponovnega sodelovanja na Belajtngi, ki jim ga mora 

zagotoviti pristojna komisija.    

 

                                                           
1
 S številom stojnic se v skladu z izročilom ne pretirava, v primeru večjega povpraševanja 

stojničarjev z ustrezno ponudbo se lahko zagotovi nekaj več stojnic, vendar pod pogojem, da 

skupno število stojnic ne presega naravovarstvenih smernic, prostorskih in organizacijskih 

zmogljivosti. 



 

 

21. člen 

 

Komercialni ponudnik vpisan v register se zavezuje, da bo vzdrţeval stalno raven kakovosti 

izdelka, pridelka ali dejavnosti. 

Komisija ima pravico kadarkoli v desetletnem obdobju preveriti kakovost proizvodov, 

proizvodov ali dejavnosti vpisane v register.  

 

 

22. člen 

 

Komercialni ponudnik vpisan v register komercialnih ponudnikov Belajtnge je dolţan 

sodelovati na Belajtngi v skladu s pravilnikom in sklepi komisije. 

 

 

23. člen 

 

Pravica do sodelovanja na Belajtngi preneha: 

 z odvzemom pravice do sodelovanja in izpisa iz registra 

 če se proizvod ali dejavnost, ki je bil vpisana v register ne proizvaja oziroma ne trţi več in 

 ne ustreza kvaliteti za katero je bila izdana pravica za vpis v register. 

 

 

24. člen 

 

Ponudniku, ki neupravičeno uporablja in razpolaga s pridobljeno pravico se lahko izrečejo 

naslednji ukrepi: 

 začasni odvzem pravice do sodelovanja na Belajtngi ali 

 trajni odvzem pravice do sodelovanja na Belajtngi in izpis iz registra komercialnih 

ponudnikov Belajtnge. 

 

 

25. člen 

 

Začasni odvzem pravice do sodelovanja na Belajtngi je predvsem v naslednjih primerih: 

 če komercialni ponudnik ne drţi kvalitete proizvoda, dejavnosti 

 če komercialni ponudnik ni predloţil dokazil v kolikor je to s sklepom zahtevala komisija  

 če je uporabljal embalaţo, ki ni bila določena s strani komisije 

Če komercialni ponudnik komisiji v roku enega leta po prejetju sklepa o začasnem odvzemu 

pravice do sodelovanja na Belajtngi predloţi dokazila, da proizvod ali dejavnost zopet 

izpolnjuje pogoje za sodelovanje na Belajtngi, ima pravico prejeti povabilo k sodelovanju.  

 



 

 


