
 

  

Turistično združenje Portorož, g.i.z.  
objavlja poziv za oddajo prodajnih mest in  
sodelovanje na Božično-novoletnem sejmu 2021. 
 
Sejem bo potekal v parku hotela Kempinski Palace Portorož. 
 
Rok prijave je ponedeljek, 8. november 2021.  
Prijazno vabljeni k sodelovanju! 

 
PRIJAVNICA ZA BOŽIČNO-NOVOLETNI SEJEM 2021 

 
Podatki o razstavljalcu: 
 
Polni naziv: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
 
Ulica in hišna številka: ……………………………..…………………  Poštna številka in kraj: ………………………..………………………………… 
 
E-pošta: …………………………………………….……………………………………. Telefon: ……………………………….…………………………………… 
 
Davčna številka: ………………………………………………….    Davčni zavezanec (obkroži):       DA         NE 
 
Vrsta ponudbe (označi): prodaja končnih izdelkov   gostinska prodaja 
 
Izdelki, ki jih boste prodajali: ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Električni priključki – opis naprav, ki jih želim priključiti (največ 2!) ……………….…………………………………………………..………  
 
Potrebna električna moč (vsaka naprava posebej): ……………………………………………………………………………………………….…… 
 
 
POMEMBNO! Pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani) velja za vse javne prireditve v Sloveniji v okviru ukrepov, ki jih 
NIJZ izvaja za zajezitev širjenja koronavirusa in velja za vse razstavljalce, nastopajoče in obiskovalce. Organizator bo 
izvedbo sejma in programa prilagodil razmeram v zvezi s preprečevanjem širjenja okužbe s Covid-19 in upošteval 
priporočila NIJZ. Organizator si pridržuje pravico do prilagajanja poteka prireditev glede na pravila in ukrepe v Sloveniji, 
ki bodo v veljavi. 
 
PRIJAVA NA SEJEM: Izpolnjeno in podpisano prijavnico pošljite na e-mail info@portoroz.si ALI po pošti oz. osebno 
dostavite na naslov: Turistično združenje Portorož, Obala 16, 6320 Portorož. 
 
IZJAVA: S svojim podpisom potrjujem prijavo in sem seznanjen/a s pogoji sodelovanja in jih sprejemam. 
 
 
Kraj in datum: …………………….………………   Podpis in žig: …………………………………………………….….……………… 



 

POGOJI SODELOVANJA NA BOŽIČNO-NOVOLETNEM SEJMU V PORTOROŽU 2021 
 
1. Splošna določila  
Turistično združenje Portorož, g.i.z. (v nadaljevanju organizator) organizira Božično-novoletni sejem v Portorožu. Sejem bo potekal 
v parku hotela Kempinski Palace v Portorožu. Termini in urnik sejma bodo: 
26. 11.–28. 11. 2021 petek, sobota od 15.00–22.00, nedelja od 15.00–20.00 
3. 12.–5. 12. 2021 petek, sobota od 15.00–22.00, nedelja od 15.00–20.00 
10. 12.–12. 12. 2021 petek, sobota od 15.00–22.00, nedelja od 15.00–20.00 
17. 12.–19. 12. 2021 petek, sobota od 15.00–22.00, nedelja od 15.00–20.00 
20. 12.–2. 1. 2022 petek, sobota od 15.00–22.00, nedelja od 15.00–20.00 
Izjeme: 24. 12. in 31. 12. 2021 bo urnik od 15.00–18.00. 
 
Na sejmu lahko sodelujejo razstavljalci, katerih prodajni artikli ustrezajo zakonskim določilom, ustrezajo naslednjim pogojem oz. 
vključujejo sledečo ponudbo: 
a) praznični darilni in dekorativni program, 
b) praznična ponudba za otroke (velja tudi za gostinske ponudnike), 
c) ročno izdelani izdelki, 
d) domači pekovski izdelki, 
e) izdelki naravne kozmetike, 
f) izdelki, značilni za Slovensko Istro. 
g) izdelki, vezani na praznično in istrsko kulinariko. 
Razstavljalci, ki bodo ustrezali več zgoraj navedenim pogojem, bodo imeli prednost. 
 
2. Dodelitev razstavnega prostora  
Organizator odloča o pripustitvi razstavljavca na sejem in o dodelitvi razstavnega prostora. Razstavni prostor je stojnica dimenzije 
1,90 x 2,15 m. Organizator razporeja prostor v najboljšem interesu sejma. V kolikor bo prijavljenih več razstavljalcev kot je prostora, 
ima organizator pravico opraviti selekcijo med prispelimi prijavami. Kriterij za selekcijo bosta ustreznost prodajnih artiklov in 
datum prispetja prijave. Organizator bo vodil tudi t.i. rezervno listo. V kolikor izbrani razstavljalci ne bodo poravnali svojih 
obveznosti v roku zapadlosti, bo organizator pripustil na sejem prodajalce z omenjenega seznama. O vsem bodo sodelujoči 
pravočasno obveščeni. 
 
3. Prijava razstavljalca in prihod na prizorišče 
Stojnica bo pripravljena za dostavo blaga in aranžiranje od 14.00. Omejena dostava z avtomobilom bo možna do 14.45. Razpored 
stojnic bo pripravljen vnaprej, stojnice bodo označene z nazivom ponudnika.  
Prizorišče ima omejeno električno priključno moč. Razstavljalci, ki potrebujejo elektriko, morajo že v prijavnici točno navesti svoje 
potrebe po električnih priključkih, vendar največ 2 priključka. Organizator si pridržuje pravico zmanjšati oziroma zavrniti predlog 
števila in priključne moči priključenih naprav posameznega ponudnika. Naknadni priklopi ne bodo omogočeni. V primeru izpada 
električnega toka zaradi naknadnih, neodobrenih priklopov električnih naprav, si organizator pridržuje pravico ponudniku 
zaračunati odškodnino za nastalo škodo v višini 1.000 EUR + DDV za vsak povzročen izpad električnega toka. Gostinskim 
ponudnikom predlagamo, da kjer je to mogoče, namesto električnih naprav uporabijo plinske naprave. Razstavljalci morajo imeti 
svoje električne podaljške. 
 
4. Pristojbina za sodelovanje 
Sejemska pristojbina za najem 1 prodajne stojnice za vse termine (26 dni) stojnice znaša: 250,00 € brez DDV. 
Sejemska pristojbina za najem 1 gostinske stojnice za vse termine (26 dni) stojnice znaša: 500,00 € brez DDV 
Vsak gostinski ponudnik doplača 50,00 € brez DDV za posamezni električni priključek. 
Znesek plačajo razstavljalci organizatorju po predračunu v roku zapadlosti.  
Razstavljalci se obvezujejo biti prisotni vse termine po določenem urniku. V primeru predvidene odsotnosti, je razstavljalec dolžan 
o tem obvestiti organizatorja in urediti zamenjavo oz. po dogovoru. Stojnice ne smejo biti prazne. 
 
5. Obveznosti organizatorja in razstavljalcev. 
V okviru sejma organizator zagotovi:  
a)  postavitev, razsvetljavo in enotno ureditev stojnic, 
b)  organizacijo in promocijo sejma in spremljevalnega programa v Portorožu. 
 
V okviru sodelovanja na sejmu se razstavljalec obvezuje: 



 

a) da bo estetsko v prazničnem slogu primerno uredil svoj razstavni prostor in upošteval navodila organizatorja – zelo pomembno 
je, da stojnico lepo aranžirate, zaželen je tudi praktični prikaz izdelovanja vaših proizvodov, saj bo program s tem privlačnejši za 
obiskovalce. 
b) da bo s stojnico ravnal odgovorno (prepovedano je zabijanje žebljev in lepljenje na stojnico), 
c) da bo skrbel za red in čistočo na svojem prodajnem mestu, 
d) da bo sam poskrbel za morebitno dodatno opremo, ki jo potrebuje v času trajanja sejma. 
e) da bo upošteval predpise o prodaji na premičnih objektih in imel pri sebi ustrezna dokazila; kupcem mora izdajati račune. 
Odgovornost vsakega razstavljalca je, da ima urejena vsa ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti in prodajo na prireditvah. 
 
6. Možnosti odpovedi sejma 
Glede na vremenske pogoje ali primer višje sile v času trajanja sejma si organizator pridržuje pravico, da sejem odpove.  
Organizator si pridržuje pravico do prilagajanja poteka prireditev glede na pravila in ukrepe v zvezi s preprečevanje širjenja COVID-
19 v Sloveniji, ki bodo v veljavi. 
 
7. Sporazumno reševanje sporov 
Organizator in razstavljalec se obvezujeta k mirnemu in sporazumnemu reševanju medsebojnih nesoglasij in vseh sporov, ki bi 
nastali v zvezi s prijavo na in med sejmom. 
 
Razstavljalci se prijavijo na sejem s podpisano in poslano prijavnico, najkasneje do ponedeljka, 8. 11. 2021,  oz. do zapolnitve mest. 
Število mest in stojnic je omejeno. O izboru ponudnikov po točno določenih kriterijih odloča organizator in prijavljenim 
ponudnikom o izboru sporoči najkasneje do 10. 11. 2021. Izpolnjena prijavnica je hkrati pogodba. S podpisom razstavljalec priznava 
in sprejema pogoje za sodelovanje na  Božično-novoletnem sejmu. 
 
Prijavnice pošljite po pošti ali osebno dostavite na naslov: 
Izpolnjeno in podpisano prijavnico pošljite po pošti ali osebno dostavite na naslov: 
Turistično združenje Portorož Portorož 
Obala 16 
6320 Portorož 
do ponedeljka, 8. novembra 2021. 
 
Dodatne informacije: 
Telefon: 05 674 22 20, E-pošta: info@portoroz.si         
 
 
 
 


