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PRIJAVNICA  - XVII. FLORIJANOV SEJEM V TRZINU 
ŠPORTNO IGRIŠČE OŠ TRZIN 

6.-7. MAJ 2017 
 
PODATKI O RAZSTAVLJAVCU 

Točen naziv:  

 

Naslov: 

 
Davčni zavezanec: DA – NE (ustrezno obkrožite) Davčna številka:____________________ 
 
Kontaktna oseba: ______________________ Mobilna številka:____________________ 
 
Elektronski  naslov: _____________________ 
 
Prodaja na sejmu: DA – NE (ustrezno obkrožite) 
 
Opis ponudbe na stojnici: 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
NAROČAM: 
 

 Dvodnevni najem opremljenega razstavnega prostora (miza dolžine 2 metrov, klop) po ceni 40,00 € + ddv za 
___  razstavnih prostorov  (vpišite želeno število prostorov) za soboto, 06.05.2017 in nedeljo, 07.05.2017 

 

Prosim označite v kolikor potrebujete električni priključek DA – NE (cena električnega priključka na stojnici znaša 
10,00 € + ddv).  
 
Postavljanje dodatnih stojal in razstavnih pripomočkov izven površine stojnice ni dovoljeno.  

 
 

Izvajalec prireditve razstavljavcu (za 1 osebo) dodatno zagotavlja tudi: 
- Topli obrok po izbiri (iz menija gostinske ponudbe) za vsak dan razstavljanja (skupaj 2 dni) 
- Pijača po izbiri (iz gostinske ponudbe) za vsak dan razstavljanja (skupaj 2 dni) 

 
SPLOŠNI POGOJI ZA PRIJAVO 
- Na sejmu lahko sodelujejo proizvodna in trgovska podjetja, ki so vpisana v sodni register in imajo ustrezno dovoljenje, 

samostojni podjetniki ter nosilci dopolnilne dejavnosti z veljavnimi odločbami. 
- Prijavnici obvezno priložite kopijo potrdila o registraciji (iz davčnega urada ali Ajpesa). 
- Obvezno označite v kolikor boste na sejmu tudi prodajali; izdajo dovoljenj za prodajo na sejmu ureja Turistično društvo 

Trzin. 
- Organizator si pridržuje pravico zavrniti prijavo razstavljavca, ki ne izpolnjuje splošnih pogojev navedenih v prijavnici. 
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PRAVILA ZA PRODAJO NA STOJNICAH 
v okviru prireditve XVII. FLORIJANOV SEJEM V TRZINU, 06. in 07.5.2017  

 
Ponudba izdelkov 
Glede na značaj in tradicijo  prireditve pričakujemo pestro ponudbo izdelkov domačega porekla, domače in umetnostne obrti, 
izdelkov s kmetij, domačih kakovostnih izdelkov, ekoloških oziroma drugače certificiranih izdelkov. 
Na stojnicah ni dovoljeno oglaševanje, promoviranje in predstavljanje političnih strank, verskih skupnosti in dejavnosti, ki so 
prepovedane z zakonom. Prav tako ni dovoljeno oglaševanje in plakatiranje vsebin, ki spodbujajo kakršnokoli nestrpnost oziroma 
so žaljive. Na stojnicah ni dovoljena neposredna prodaja pijače in hrane (gostinska ponudba), ker je le-ta predmet organizatorja  
prireditve. Razstavnega prostora razstavljavec ne sme oddati v podnajem tretji osebi. 
 
Prijava in plačilo 

- Prijavnico in ustrezna dokazila prosim najkasneje do 01.04.2017 pošljite: 
Skenirano po elektronski pošti na naslov toma.prireditve@siol.net ali po pošti na naslov: TOMA PRIREDITVE, Boštjan 
Zadravec s.p., Omejčeva ulica 17, 1234 Mengeš. Izpolnjeni prijavnici obvezno priložite fotokopijo registracije podjetja. 
 

- Celotni znesek najemnine in najema električnega priključka je potrebno poravnati najkasneje do 15.04.2017  na 
TRANSAKCIJSKI RAČUN št. SI56 3500 1000 1007 645  (odprt pri BKS Bank), sklic 00 vaša davčna številka. Podjetje: 
TOMA PRIREDITVE, gostinske storitve, Boštjan Zadravec s.p. 

 
- Prodajni prostor bo rezerviran po vrstnem redu prejema plačil; rezervacij brez plačila in poslane prijavnice ne bomo 

sprejemali.  
 

- Za najem stojnice oz. prodajnega mesta bo izvajalec prireditve izstavil račun. 
 

- Prejeta prijavnica je pogoj za udeležbo na sejmu. Nepopolno in/ali nečitljivo izpolnjenih prijavnice izvajalec ne bo 
obravnaval. 
 

- Po prejetem plačilu boste na svoj posredovani elektronski naslov prejeli vsa informacije glede najema, dostave in 
parkiranja. 
 

Prodaja na stojnici 
Najemnik stojnice mora zapustiti prodajno mesto čisto. Najemnik odgovarja za vso morebitno povzročeno škodo na stojnici ali 
drugi izposojeni opremi, ki bi nastala v času najema. Organizator si pridržuje pravico vpogleda v vso dokumentacijo, ki je 
potrebna za prodajo na stojnicah. Izdelki morajo biti ustrezno označeni za prodajo, ponudnik oz. prodajalec mora biti registriran 
za opravljanje tovrstne dejavnosti, izpolnjevati mora minimalne tehnične pogoje za tovrstno prodajo in upoštevati predpise, k i so 
določeni za prodajo na stojnicah. 
 
Izjava razstavljavca 
S podpisom prijavnice izjavljam, da sem seznanjen z vsemi splošnimi pogoji udeležbe na sejmu, prav tako s priloženimi 
informacijami in navodili organizatorja. 
 
Prijavnica velja kot naročilo za najem stojnice oz. prodajnega mesta in je osnova za izdajo računa, katerega boste po prejemu 
prijavnice prejeli na elektronski naslov naveden v prijavnici. 
 
ROK ZA PRIJAVE: 01.04.2017 
 
V/Na_________________________________________________, dne _________________________  
 
Odgovorna oseba (tiskano): ______________________________ 
 
Žig in podpis razstavljavca 
______________________________  
 
Informacije (izvajalec prireditve) 
TOMA PRIREDITVE, Boštjan Zadravec s.p., toma.prireditve@siol.net; 041.660.485 
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