
  

 

 
 
 
 
 
 
PRIJAVNICA ZA JOŽEFOV SEJEM V SLOVENJ GRADCU 

 
V četrtek, 19. marca 2020, bo v mestnem jedru Slovenj Gradca potekal tradicionalni Jožefov sejem. Prodajna 
mesta bodo na voljo na Glavnem trgu in na Trgu svobode. Središče mesta je rezervirano za rokodelske izdelke ter 
kmečke izdelke in pridelke, razpored prodajnih mest določi organizator sejma.  
 
Zadnji rok za prijavo na sejem in plačilo pristojbine je 13. 3. 2020. Prijave in plačila po tem datumu oz. na 
dan sejma bomo sprejemali le izjemoma, brez rezervacije sejemskega prostora.  
 Čitljivo izpolnjeni prijavnici je potrebno priložiti naslednja dokazila: 

• kopijo dokazila (položnice) o plačilu pristojbine za najem prodajnega prostora 
 
Na sejmu lahko sodelujete v skladu z navodili in pogoji, ki so navedeni v prijavnici in veljajo kot pogodba. 
Cena prodajnega prostora je naslednja:  

• 25,00 €  za 1 meter prodajnega prostora. Če želite najeti našo stojnico, znaša cena najema stojnice še 
dodatnih 15,00 €/stojnico. Najemnina stojnice se plača skupaj z najemnino sejemskega prostora! 

• Za vse proizvajalce DUO s certifikatom oz. pozitivnim mnenjem od OZS ter kmetije, ki prodajajo domače izdelke 
in pridelke, znaša cena 10,00 € za 1 m prodajnega prostora. Če želite najeti našo stojnico, znaša cena 
najema stojnice še dodatnih 15,00 €/stojnico. Najemnina stojnice se plača skupaj z najemnino 
sejemskega prostora! Ob prijavi morate obvezno priložiti kopijo podeljenega mnenja oz. certifikata DUO 
oz. dokazilo o prodaji kmečkih pridelkov lastne proizvodnje! 

• PROSIMO VAS, DA ZNESEK ZA NAJEMNINO NAKAŽETE NA NAŠ RAČUN PO 1. 3. 2020. 
 

Znesek je potrebno poravnati na TRANSAKCIJSKI RAČUN št. 01312 - 6000000402 (sklic je vaša 
davčna številka), Javni zavod SPOTUR Slovenj Gradec, Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec, po 1. 3. 
2020.    

 
Prijavnice, skupaj z vsemi zahtevanimi dokumenti lahko pošljete: 

• po pošti na naslov: TIC Slovenj Gradec, Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec  ali po 

• telefaksu na št. 02 88 12 117 ali po e-pošti na naslov: tic@slovenjgradec.si 
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na tel. 02 88 12 116 (turistična pisarna), od ponedeljka do petka od 
8.00 do 16.00 ure. Veljajo samo pisne prijave! 
Rezervacij prostora brez plačila in poslane prijavnice NE BOMO SPREJEMALI. Prodajni prostor bo 
rezerviran po vrstnem redu prejema vplačila in razporedu, ki ga bo izdelal organizator sejma. 
 
S tem, ko ste poslali popolno prijavnico in plačali najemnino, imate rezervirano prodajno mesto na prostoru, ki ga 
bo določil organizator sejma. Razporeditev prodajnih prostorov bo znana en dan pred sejmom, številko 
prodajnega mesta pa dobite na dan sejma od 6.00 do 8.00 ure pri vhodu v mestno jedro Slovenj Gradca (pri 
krožišču pri centru NamaNova).  Po 8.00 uri dodeljevanje prodajnih mest ne bo več možno oz. bo rezervirano 
prodajno mesto oddano drugim prodajalcem, zato vas prosimo, da na sejem pridete pravočasno.   
Prosimo vas, da ob prihodu na sejem strogo upoštevate navodila občinske redarske službe glede parkiranja in 
razvrstitve prodajnih mest, natančno si preberite tudi navodila, ki so navedena na prijavnem listu. 
Sejem bo ob vsakem vremenu. 
 
Lep pozdrav! 
  

  
   Marija Lah 
 v. d. direktorice JZ SPOTUR 



PRIJAVNICA ZA JOŽEFOV SEJEM  V SLOVENJ GRADCU, 19. MAREC 2020 

 
Prijavljam svojo udeležbo na JOŽEFOVEM sejmu v Slovenj Gradcu in se hkrati zavezujem, da bom svoje izdelke 
prodajal(a) v skladu z navodili in pogoji, ki so navedeni v prijavnici. 
 
PRODAJALEC (RAZSTAVLJALEC):  
 
Ime in priimek fizične osebe oz. naziv podjetja: 

__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Točen naslov in telefonska številka: 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Davčna številka: 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Naziv in opis izdelkov, ki bodo predmet prodaje: 

__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
ŠTEVILO PRODAJNIH MEST v metrih: _____________________ m   

STOJNICA ORGANIZATORJA:   DA             NE              (ustrezno obkrožiti) 
(rezervacija stojnic bo možna do porabe vseh stojnic) 
OPOMBA: Navedite točno število metrov, ki se mora ujemati z zneskom plačane pristojbine! 
 
Navodila za sodelovanje na sejmu, ki veljajo kot pogodba: 
· ORGANIZATOR SEJMA NE ZAGOTAVLJA PARKIRANJA OB PRODAJNEM PROSTORU, parkirni prostor 

ni vključen v ceno, parkiranje bo možno na parkirnih prostorih, ki jih bodo določili  redarji  Mestne 
občine Slovenj Gradec. 

· Prodaja iz avtomobilov – razen izjemoma (za prodajalce s suho robo) –  ni dovoljena.  
· Vsak prodajalec mora zapustiti prodajno mesto ČISTO. 
· Vsak izdelek mora biti na vidnem mestu opremljen s ceno in deklaracijo o izvoru, izdelki domače in umetnostne 

obrti pa tudi z nalepko in št. mnenja. 
· Vsak prodajalec mora imeti urejeno dokumentacijo po veljavni zakonodaji. 
· Na stojnici mora na vidnem mestu biti izobešena številka stojnice. 
· Prepovedano je prodati ali oddati prodajno mesto drugemu prodajalcu oz. razstavljavcu brez vednosti 

organizatorja sejma. 
· Na sejemskem prostoru je prepovedano prodajati ali ponujati izdelke, ki so škodljivi  za ljudi ali okolje. 

Organizator si pridržuje pravico, da prepove prodajo določenega izdelka. 
· Željam prodajalcev za pridobitev določenega prodajnega prostora bomo ugodili le, če bo prodajno 

mesto še prosto in če vrsta izdelka ustreza okvirnemu načrtu prodajnih mest, ki ga bo izdelal 
organizator sejma.  

· Za javni red na sejmu bodo skrbeli redarji režijskega obrata za opravljanje nalog javnega pomena MO Slovenj 
Gradec in pooblaščeni varnostniki. 

 
 
Datum:                                                 Žig:                                              Podpis:  


