
 

22. september 2018, Polhov Gradec 

VABILO ZA NAJEM STOJNIC in POVRŠIN NA PRIZORIŠČU PRIDETITVE 

1. TEK NA LOVRENC 

 

1. Tek na Lovrenc povezuje kraje v občini Dobrova–Polhov Gradec. Na svojem vzhodnem delu sega 

destinacija na obrobje Ljubljanske kotline, z večjimi kraji Dobrova, Podsmreka, Stranska vas in Gabrje, 

Hruševo in Šujica. Južno od njiju se vije Horjulska dolina, ki do okolice naselja Brezje še sodi v občino. 

Največji del destinacije obsega gozdnati svet Polhograjskega hribovja s Črnim Vrhom, Smolnikom in 

samotnimi kmetijami in grapami. Na severu destinacija meji na občini Škofja Loka in Medvode, na 

vzhodu na mestno občino Ljubljana, na jugu na občine Brezovica, Horjul in Vrhnika ter na zahodu na 

občini Logatec in Gorenja vas – Poljane. 

Predvidenih je vsaj 150 prijav tekačev iz cele Slovenije pri čemer jih največ pričakujemo prav iz matične 

občine. Ob teku po potekal spremljevalni program. V okviru slednjega bodo zainteresiranim 

ponudnikom na voljo prodajne in promocijske stojnice in sicer v Polhovem Gradcu, ki gosti 1. Tek na 

Lovrenc. 

 

Zainteresirani ponudniki, ki želijo svojo ponudbo prodajati ali le promovirati udeležencem prireditve in 

tekačem, lahko prijavnice za najem stojnic ali površin najkasneje do 1. septembra 2018 posredujejo po 

elektronski pošti na naslov tek.na.lovrenc@gmail.com. Do tega dne mora biti poravnan tudi strošek 

najema; v kolikor slednji ne bo poravnan, se smatra, da prijavitelj odstopa od najema stojnice. 

 

Zainteresirani imajo na voljo en termin, in sicer: 

 

a) sobota (22.9.2018), 11.00 – 19.00 

 

Predvidena lokacija stojnic: Polhov Gradec, Pograjski dom – osrednji prireditveni prostor. 

Prednost  bodo imele vsebine vezane na šport in rekreacijo ter prodajo lokalnih izdelkov. 

 
Organizator prireditve si pridržuje pravico, da zavrne prijavljenega ponudnika brez dodatnih pojasnil, v primeru, da je že prejel 

več prijav ponudnikov s sorodno ponudbo ali ima s prijavljenim ponudnikom slabe izkušnje oz. ponudba ponudnika po mnenju 

organizatorja ne sodi na prireditev. 

 

Organizator 1. Tek na Lovrenc: 

Turistično društvo Polhov Gradec 

Polhov Gradec 13 

1355 Polhov Gradec 

Davčna številka: 75375940 

IBAN: SI56 0205 3001 973 


