
 

 

PRIJAVNICA ZA BARBARIN SEJEM V ŠMARJU PRI JELŠAH  

 

V nedeljo, 4. decembra 2022, bo v Šmarju pri Jelšah potekal tradicionalni Barbarin 

sejem, na ploščadi pred Kulturnim domom Šmarje pri Jelšah (Aškerčev trg 20, 3240 

Šmarje pri Jelšah).  

Razpored prodajnih mest določi organizator sejma. Zaradi omejenega prostora je 

možno najeti največ 5 m prodajnega prostora za posamezno podjetje (izjema suha 

roba). 

Zadnji rok za prijavo na sejem in plačilo sejemskega prostora je 30. november 

2022.  

Na dan sejma prijava in plačilo prodajnega prostora ne bo možna! 

 

Cena prodajnega prostora je naslednja: 

− 44,00 EUR do 5 m2 prodajnega prostora brez elektrike, 

− 74,00 EUR do 10 m2 (vsi s prisotnostjo vozila), 

− 56,00 EUR doplačilo elektrike,  

− za društva in neprofitne organizacije s sedežem na območju občine Šmarje pri 

Jelšah ter kmetije in posameznike s sedežem na območju občine Šmarje pri 

Jelšah, ki prodajajo domače izdelke oz. izdelke lastne izdelave je najem 

prostora brezplačen. 

 

Znesek je potrebno poravnati na TRR št. SI56 0132 4600 0000 396 (sklic je vaša 

davčna številka), Zavod TŠM Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 6, Šmarje pri 

Jelšah, 3240 Šmarje pri Jelšah. 

V primeru potrebe po stojnici je potrebno organizatorja obvestiti na prijavnem 

obrazcu.  

Za izdajo potrdila je potrebno čitljivo izpolnjeni PRIJAVNICO in predložiti 

naslednja dokazila (vloga z dokazili mora biti popolna): 

− Izpis iz poslovnega registra RS, 

− kopijo dokazila (položnice) o plačilu najema prodajnega prostora.  

 

Na sejmu lahko sodelujete v skladu z navodili, ki so navedeni v prijavnici in veljajo kot 

pogodba. 

Prijavnice skupaj z vsemi zahtevanimi dokumenti pošljite: 

− po pošti na naslov: Zavod TŠM Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 6, Šmarje pri 

Jelšah, 3240 Šmarje pri Jelšah,  

− po e-pošti na naslov: spela.zaberl@smarje.si . 

mailto:spela.zaberl@smarje.si


 

 

 

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na tel. 08 201 03 91 od ponedeljka do 

petka med 8.00 in 12.00. Veljajo samo pisne prijave! 

Po prejeti vlogi in plačilu prodajnega prostora, razstavljavec prejme potrdilo o 

udeležbi na sejmu.  

Rezervacij prostora brez plačila in poslane prijavnice ne bomo sprejemali. 

Prodajni prostor bo rezerviran po vrstnem redu prejema vplačila in po 

razporedu, ki ga bo izdelal organizator sejma. 

S tem ko boste poslali popolno prijavnico in plačali najemnino, imate rezervirano 

prodajno mesto na prostoru, ki ga bo določil organizator sejma. Razporeditev prostorov 

bo znana na prvi dan sejma med 6.00 in 7.00. Po 8.00 dodeljevanje prostih mest ne 

bo več možno.  

Prosimo vas, da pri prihodu na sejem strogo upoštevate navodila rediteljev glede 

razvrstitve prodajnih mest. 

V primeru neupoštevanja navodil ali prekoračitve odmerjenega prostora boste morali 

sejemski prostor zapustiti! 

Sejem bo v vsakem vremenu. 

 

 

Zavod TŠM Šmarje pri Jelšah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRIJAVNICA ZA BARBARIN SEJEM V ŠMARJU PRI JELŠAH, 4.DECEMBER 2022  

 

Prijavljam svojo udeležbo na BARBARINEM SEJMU v Šmarju pri Jelšah  in se hkrati 

zavezujem, da bom svoje izdelke prodajal(a) v skladu z navodili in pogoji, ki so 

navedeni na prijavnici. 

PRODAJALEC (RAZSTAVLJALEC) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

TOČEN NASLOV, TELEFONSKA ŠTEVILKA, E-POŠTA 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

DAVČNA ŠTEVILKA 

 

NAZIV IN KRATEK OPIS IZDELKOV, KI BODO PREDMET PRODAJE 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

STOJNICA  

DA ali NE (obkroži) 

 

 

 

Podpis prodajalca (razstavljavca):  

 

 

 

 



 

 

 

NAVODILA IN POGOJI UDELEŽBE NA BARBAINEM SEJMU V ŠMARJU PRI 

JELŠAH  

 

Osnovni podatki:  

− Delovni čas prireditve od 8.00 do 16.00. 

− Upoštevajte vsa navodila, zapisana v tem dokumentu in morebitna dodatna 

navodila organizatorja.  

− Ves čas sodelovanja pri dogodku skrbite za zakonitost poslovanja glede na svoj 

pravni status in vrsto dejavnosti, ki jo opravljate.  

− Na dogodku ni dovoljena nikakršna promocija, prodaja izven dodeljenega 

prodajnega prostora.  

− Oprema tržnice mora ostati nepoškodovana. Na stojnico svojih materialov ne 

smete pritrjevati na način, ki poškoduje stojnico (pribijanje z žeblji ali vijaki, 

pritrjevanje s spenjači ipd.).  

− Ves čas trajanja dogodka za varnost skrbi pooblaščena varnostna služba. V 

primeru nuje se takoj obrnite na organizatorja, varnostnika pa prepoznate po 

uniformi.  

− Vsak razstavljavec poskrbi za svoje smeti oz. odpadek, tako, da jih odpeljete iz 

prizorišča. 

− Za vsa morebitna vprašanja ali težave tekom dogodka se lahko kadarkoli 

obrnete na člane organizacijske ekipe, ki so vedno na voljo. 

 

Priprava stojnic/prireditvenega prostora: 

− Dovoz blaga in opreme je med 5.00 in 7.00, dovoz po cesti iz strani Pošte 

Šmarje pri Jelšah (Aškerčev trg 26, 3240 Šmarje pri Jelšah). V tem času opremo 

le razložite iz vozila na svojo stojnico/prodajni prostor in ne začnete z dekoracijo, 

saj morate prostor zapustiti z vozilom v najkrajšem možnem času.  

− Takoj, ko opremo razložite, avtomobile odmaknite iz prireditvenega prostora na 

zgornje parkirišče Knjižnice Šmarje pri Jelšah.  

− Prostore tržnice morate z vozilom zapustiti najkasneje ob 7.00.  

− Sejem se prične ob 8.00, vaše prodajno mesto mora biti že pripravljeno.  



 

− Parkiranje na prostorih osrednjega sejma izven ure, določene za dostavo, ni 

dovoljeno. Vse avtomobile na prostoru tržnice preverja Medobčinsko redarstvo 

in v skladu s pravili predpisuje kazni.  

− V primeru, da stojnice/prodajnega prostora ne uspete pripraviti pravočasno ali 

če želite s prodajo pričeti kasneje, boste morali opremo dostaviti brez motornih 

vozil.  

− Pri parkiranju avtomobilov pri prihodu in odhodu s prizorišča bodite pozorni tudi 

na druge ponudnike in upoštevajte navodila organizatorja . 

−  Vaš prodajni prostor/stojnica zajema prostor, ki je označen in omejen. Prostor 

lahko opremite in  okrasite po svojih željah, prostora okoli stojnice pa ne smete 

zasedati.  

− Stojnice/prodajnega mesta ne smete samovoljno širiti ali uporabljati kakorkoli 

drugače, kot je opredelil organizator. 

 

Prodaja:  

− Na dogodku je prepovedano prodajati in razstavljati hrano ali izdelke, ki so:  

- na tleh ali na mestu, ki ni predvideno ali odobreno s strani organizatorja, 

- zdravstveno ali kakorkoli drugače oporečni  

- v neprimerni embalaži. 

− Prodajalec lahko prodaja le na mestu, ki mu je določeno. Prodajni prostor je 

izmerjen v skladu s plačano pristojbino. 

− Za vsako izdano/prodano blago morate izstaviti račun.  

− Brez soglasja organizatorja ne smete prodajati izdelkov/blaga.   

− Za javni red bodo skrbeli reditelji in pooblaščeni varnostniki. 

 

 

 

Pripravila: Špela Žaberl,  

področna svetovalka za nač. In trž. 

 


