
Prijavnica za MIKLAVŽEV IN BOŽIČNO-NOVOLETNI SEJEM 2017

Termini sejma (obkrožite dneve, na katerih želite biti udeleženi):

1. sobota 2. 12.,  od 7. do 13. ure,            2. sobota 23. 12.,  od 7. do 13. ure

Lokacija: Sodnijski trg, Vrhnika, rok za prijave: 15. november 2017

1. Podatki o razstavljavcu

Polni naziv: ...............................................................................................................................................................................................................

Ulica in hišna številka:  .....................................................  Poštna številka in kraj:  .....................................................................................

E-pošta: .................................................................................  Mobitel:  ................................................................................................................

Davčna št:. ............................................................................  Davčni zavezanec (obkroži):             DA             NE

 

Naziv podjetja, kot naj bo naveden na napisu na stojnici:

.......................................................................................................................................................................................................................................

Razstavni in prodajni program (vrsta prodajnih artiklov):

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................... Imam svojo stojnico (obkroži):        DA         NE

 

Cena za najem stojnic:

Sejemska pristojbina znaša 10,00 € (z DDV) na dan. Izdelovalci domače in umetnostne obrti, ki ustrezajo kriteri-

jem umetnostne obrti Obrtne zbornice Slovenije imajo prednost pri dodelitvi stojnice/prostora. Znesek plačate po 

predračunu, najkasneje do datuma zapadlosti.

Prijava na sejem:

Prosimo, da izpolnjeno in podpisano prijavnico vrnete na naslov Zavod Ivana Cankarja za kulturo,  šport in turizem 

Vrhnika, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika do srede, 15. 11. 2017. Prijav po tem datumu  ne bomo upoštevali. Hvala za ra-

zumevanje. Prijavi obvezno priložite potrdilo o registraciji in potrebna dovoljenja za prodajo in razstavljanje izdelkov 

na sejmu. Zaradi omejenega števila stojnic priporočamo, da se prijavite čim prej.  

Dodatne informacije: TIC Vrhnika, 01 755 10 54, 051 661 063, E: tic@zavod-cankar.si. 

Izjava: Potrjujem prijavo, sem seznanjen/a s pogoji sodelovanja in jih sprejemam. 

Kraj in datum: ...........................................................................................

Organizator: Podpis in žig najemnika:

Zavod Ivana Cankarja  

za kulturo, šport in turizem Vrhnika 

Boštjan Koprivec, direktor

Razpis za sodelovanje  
na Miklavževem in  
Božično-novoletnem  
sejmu 2017 na Vrhniki

Zavod Ivana Cankarja Vrhnika objavlja razpis za sodelovanje 
na  Miklavževem sejmu in Božično-novoletnem sejmu v 
sklopu prireditve »Veseli december na Vrhniki 2017«. 
Sejmi bodo potekali na Sodnijskem trgu na Vrhniki. Rok 
prijave je sreda, 15. november 2017. Prijazno vabljeni k 
sodelovanju!

S spoštovanjem in prijaznimi pozdravi, 
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem VrhnikavisitVrhnika.si



POGOJI SODELOVANJA NA MIKLAVŽEVEM IN BOŽIČNO-NOVOLETNEM 
SEJMU NA VRHNIKI 2017

1. Splošna določila
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (v nadaljevanju: 
organizator) organizira Miklavžev in Božično-novoletni sejem na Vrhniki v 
okviru prireditve Veseli december na Vrhniki 2017. Sejmi bodo potekali na 
Sodnijskem trgu na Vrhniki:

1. v soboto, 2. 12., od 7. do 13. ure

2. v soboto, 23. 12., od 7. do 13. ure

Na sejmu lahko sodelujejo razstavljavci, katerih razstavni predmeti ustrezajo 
zakonskim določilom ter ponujajo enega ali več naslednjih izdelkov:

a) izdelki s certifikatom rokodelstva, ki jih podeljuje Obrtno – podjetniška 
zbornica Slovenije,

b) igrače s certifikatom »Dobra igrača«,
c) sladki in kulinarični program,
d) darilni program,
e) ročno izdelani izdelki in
f) izdelki vezani na kulinariko (začimbe, suha roba, predpasniki itd.)
g) izdelki, značilni za Vrhniko in njeno okolico.

Izpolnjena prijavnica je hkrati pogodba. S podpisom prijavnice razstavljavec 
priznava in sprejema pogoje za sodelovanje na Miklavževem in Božično-
novoletnem sejmu na Vrhniki, v okviru prireditve Veseli december na Vrhniki 
2017.

2. Dodelitev razstavnega prostora
Razstavljavci morajo ob prijavi posredovati opis razstavnega in prodajnega 
programa. Organizator sejma odloča o pripustitvi razstavljavca na sejem in o 
dodelitvi razstavnega prostora posameznemu razstavljavcu. Razstavni pros-
tor je lahko stojnica, miza dimenzije 2 m x 1 m, ali po dogovoru med raz-
stavljavcem in organizatorjem, prazen prostor v velikosti stojnice. Organizator 
upošteva želje razstavljavcev glede dodelitve razstavnega prostora, v kolikor 
ni organizacijskih, tehničnih, kadrovskih, prostorskih ali morebitnih drugih 
omejitev. Organizator razporeja sejemski prostor v najboljšem interesu sejma. 
V kolikor bo prijavljenih več razstavljavcev, kot je prostora, ima organizator 
pravico opraviti selekcijo med prispelimi prijavami. Kriterij za selekcijo bosta 
datum prispetja prijave na Zavod Ivana Cankarja Vrhnika in ustreznost raz-
stavnega/prodajnega materiala (certifikat domače in umetnostne obrti, ki ga 
izda Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije). 
Ob sobotah bo vzporedno z Miklavževim/Božično-novoletnim sejmom po-
tekala tudi redna tržnica oz. mesečni sejem, ki ga organizira Komunalno 
podjetje Vrhnika. Zato bo v tem času veljal posebni red, ki ga bo organizator 
pravočasno sporočil vsem udeležencem.
Organizator bo vodil tudi t.i. rezervno listo. V kolikor izbrani razstavljavci ne 
bodo poravnali svojih obveznosti v roku zapadlosti, bo organizator pripustil 
na sejem prodajalce z omenjenega seznama. O vsem bodo sodelujoči pravo-
časno obveščeni. 

3. Prihod na prizorišče
Stojnica bo v petek od 13.30 dalje in obe soboti od 6.00 dalje pripravljena za 
dostavo blaga in aranžiranje ter bo označena z imenom razstavljavca. Prosi-
mo, da stojnico lepo aranžirate, zaželen je tudi praktični prikaz izdelovanja 
vaših proizvodov, saj bo program s tem privlačnejši za obiskovalce. Omejena 
dostava z avtomobilom bo možna do 6.45 oziroma 14.30. 

4. Cenik in plačilo
Sejemska pristojbina znaša 10,00 € (z DDV) na dan. Znesek plačajo razstavl-
javci organizatorju po predračunu v roku zapadlosti. Na sejmu lahko sodeluje-
jo le razstavljavci, ki bodo pravočasno poravnali svoje obveznosti. V primeru, 
da prireditev zaradi višje sile odpade, organizator vrne razstavljavcem vpla-
čani znesek.

5. Obveznosti organizatorja in razstavljavcev
a) Organizator zagotovi postavitev stojnic, razsvetljavo stojnic in priklop 

na električno omrežje za razstavljavce, ki to navedejo v prijavi. 
b) Razstavljavec mora estetsko urediti svoj razstavni prostor – stojnico.
c) Parkiranje na razstavnem prostoru ni dovoljeno. Za dostavo je potrebno 

upoštevati navodila organizatorja. Organizator ne prevzema odgovor-
nosti za vozila, ki jih na območju sejma parkirajo razstavljavci oz. nji-
hovo osebje.

d) Vsi razstavljavci morajo upoštevati predpise o prodaji na premičnih 
objektih, zato morajo imeti pri sebi ustrezne dokumente o nabavi 
blaga, prevzemne listine in odločbo o obratovanju. Prodajalci morajo 
imeti svoje priponke, artikli morajo biti označeni s cenami, strankam 
pa morajo prodajalci izdajati račune. To so pogoji, ki jih od organizatorja 
zahtevajo inšpekcijske službe. 

e) Razstavljavec s svojo dejavnostjo ne sme povzročati hrupa, umazanije, 
prahu, uhajanja plinov ali nevarnosti za obiskovalce.

6. Jamstvo in zavarovanje
Organizator ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitve stvari 
razstavljavca, poškodbe razstavljavcev, oz. njegovih prodajalcev, kot tudi ne 
za škodo nastalo zaradi požara, viharja, toče, strele, loma, izliva vode, tatvine 
ali katerega koli drugega vzroka. Razstavljavec odgovarja za škodo in nesrečo, 
ki jo povzroči na razstavnem prostoru oz. sejmišču on sam ali njegovo osebje. 
Organizator tudi ne prevzema jamstva za vozila, ki jih na parkirišču pustijo 
razstavljavci ali njihovi uslužbenci.

7. Čiščenje razstavnega prostora
Organizator skrbi za čiščenje prizorišča pred in po sejmu, v času sejma pa je za 
red in čistočo stojnice ter njeno okolico dolžan skrbeti vsak razstavljavec sam.

8. Dokumentacija in prijava
Vloga za sodelovanje na sejmu domače in umetnostne obrti mora vsebovati:
- izpolnjen obrazec »Prijavnica«,
- opis ponudbe (lahko je v prijavnici ali posebej), 
- potrdilo o registraciji in dovoljenja za prodajo in razstavljanje izdelkov na 

sejmih
- mnenje Obrtne zbornice Slovenije.

Odgovornost vsakega razstavljavca je, da ima urejena vsa ustrezna dovoljenja 
za opravljanje svoje dejavnosti in prodajo na prireditvah.

Razstavljavci se prijavijo na sejem s podpisano in poslano prijavnico, najkas-
neje do srede, 15. 11. 2017 oz. do zapolnitve mest. Število stojnic je ome-
jeno. 

Vloge se pošljejo na naslov: 

Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika
Tržaška cesta 9
1360 Vrhnika

POGOJI SODELOVANJA NA MIKLAVŽEVEM IN 
BOŽIČNO-NOVOLETNEM SEJMU NA VRHNIKI 2017

Razstavljavci se prijavijo na sejem s podpisano in poslano prijavnico, najkasneje do srede, 15. 11. 2017. Število stojnic je omejeno.
Vloge pošljejo na naslov: Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, Tržaška cesta 9, 1360 Vrhnika. 
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