
 

 

 

Javni zavod SPOTUR Slovenj Gradec 
OBJAVLJA RAZPIS / VABILO 

 
 

ZA SODELOVANJE NA BOŽIČNO NOVOLETNEM SEJMU 2019, 
 
ki bo potekal od četrtka, 19. 12. 2019, do vključno sobote, 21. 12. 2019, na Glavnem trgu v 
Slovenj Gradcu. Sejem bo potekal vsak dan od 15.00 do 20.00 ure.  
 
Pisne prijave na priloženi prijavnici z opisom ponudbe (priložnostna darila, okrasje, praznično 
pecivo, suho sadje, ter druga prednovoletna ponudba) pošljite na naslov: Turistična pisarna 
Slovenj Gradec, Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec, na fax št.: 02 88 12 117 ali na e-naslov: 
tic@slovenjgradec.si najkasneje do 16. decembra 2019. 
 
Obrazec »Prijavnica« je na voljo tudi na spletni strani www.spotur.si. 
 
Cena najema prodajnega prostora v velikosti 3 m (vključno s stojnico)  je 5 EUR/dan za vse 
proizvajalce unikatnih lastnoročnih izdelkov, proizvajalce DUO s certifikatom oz. pozitivnim 
mnenjem od OZS ter kmetije, ki prodajajo domače izdelke in pridelke. Za vse ostale 
prodajalce znaša cena najema prodajnega prostora 10 EUR/dan. Znesek lahko poravnate ob 
prijavi na TRR SI56 01312 – 6000000402 ali z gotovino na dan sejma. 
Prodajalcem bo na razpolago tipska lesena stojnica s plastificirano streho in razsvetljavo. Vse 
dni bo sejem spremljal tudi kulturno-zabavni program.  
 
Dodatne informacije so vam na voljo na tel. 02/88 46 283 ali 051 671 600 (Anja). 
 

S prijaznimi pozdravi, 

 

Marija Lah 
v. d. direktorice JZ Spotur 
 

 

http://www.spotur.si/


 

PRIJAVNICA:   BOŽIČNO-NOVOLETNI SEJEM NA GLAVNEM TRGU V SLOVENJ GRADCU 

 
Na sejmu bomo sodelovali (obkrožite datum): 

 ČETRTEK, 19. 12. (od 15.00 do 20.00 ure) 
 PETEK, 20. 12. (od 15.00 do 20.00 ure) 
 SOBOTA, 21. 12. (od 15.00 do 20.00 ure) 

 
Ime in točen naslov podjetja, s. p., društva, skupine ali posameznika 
 

 
Kontaktna oseba 
 

 
Telefon, E-naslov 
 

 
Kratka predstavitev vaše ponudbe na sejmu 
 

 
 

 
 

 
 
Število stojnic, ki jih potrebujete:________________________________ 
 
 
Prijavnico pošljite po pošti na naslov Turistične pisarne (Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec), 
po faxu na št. 02 88 12 117 ali po e-pošti na naslov: tic@slovenjgradec.si. 
S podpisom prijavnice se prodajalec zavezuje, da prodajnega prostora ne bo zapuščal pred 
zaključkom sejma (pred 20.00 uro). 
 
Dodatne informacije na tel. 02/88 46 283 ali 051 671 600 (Anja). 
 
 
Kraj in datum:                                                     Podpis 

mailto:tic@slovenjgradec.si

