
   
 

FANTAZIMA 2021 

PRAZNIČNI SEJMI 
 
Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper pripravlja pester praznični program na različnih lokacijah v Kopru. 

 

Sodelovanje na prazničnih sejmih je predvideno po sledečem razporedu in urniku. 

 

a) Miklavžev sejem 
3.–5. 12. 2021, med 11. in 20. uro 

 
b) Božični sejem 

23.–26. 12. 2021, med 11. in 20. uro 

 
Praznični sejmi bodo potekali na Muzejskem trgu ali Titovem trgu. O točni lokaciji bodo ponudniki obveščeni 
pravočasno pred izvedbo posameznega sejma. 
 

Ponudba na prodajnih mestih lahko zajema izključno praznični darilni program:  

- rokodelski izdelki,  

- tekstil,  

- knjige in druge tiskovine, voščilnice,  

- gastronomski produkti v embalaži, 

- druga sorodna ponudba. 

Gostinska ponudba ni predmet ponudbe prazničnih sejmov. 
 

Cena za uporabo prodajnega mesta za posamezni sejem: 50,00 EUR (brez DDV) 

Varščina za uporabo prodajnega mesta za posamezni sejem: 50,00 EUR (DDV se ne obračuna) 

 

Rok za oddajo prijav je ponedeljek, 22. november 2021. 

 

Prijavnica: https://forms.gle/orRbsnNA1NyHPvpdA  

 
Dodatne informacije: Patrik Holz, 040 470 635, turizem@koper.si  
 
Koper, 5. 11. 2021 

 
  

https://forms.gle/orRbsnNA1NyHPvpdA
mailto:turizem@koper.si
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POGOJI SODELOVANJA 
  

1. Splošna določila 
  
Organizator sejmov je Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper, Titov trg 3, 6000 Koper, ID za DDV: SI 75852179, 
TRR: SI56 0125 0600 0001 112 (UJP). 
  
Na sejmu lahko sodelujejo ponudniki, katerih ponudba ustreza zakonskim določilom in je potrjena s strani 
organizatorja sejma. Ponudba lahko zajema izključno praznični darilni program, med katerega sodijo rokodelski 
izdelki, tekstil, knjige in druge tiskovine, voščilnice, gastronomski produkti v embalaži  itd. Za izvajanje dejavnosti in 
prodajo izdelkov mora ponudnik izpolnjevati vse zakonske pogoje, ki veljajo za prodajo dotičnih izdelkov in storitev 
na prodajnem mestu. Organizator ima zaradi zagotavljanja čim bolj pestre in raznolike ponudbe pravico, da omeji 
ponudbo posameznih ponudnikov oziroma da odpove sodelovanje tistim ponudnikom, katerih ponudba se podvaja 
s ponudbo že prijavljenega in potrjenega ponudnika ali ne sodi v kontekst sejemske ponudbe. Gostinska ponudba 
ni predmet ponudbe prazničnih sejmov. 
  
Z oddano izpolnjene prijavnice ponudnik sprejema te pogoje sodelovanja na prazničnih sejmih v okviru projekta 

Fantazima 2021.  

 
Na sejem se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti. Organizator ima 
ob prijavi pravico zahtevati od ponudnika obrtno dovoljenje oziroma registracijo z odločbo pristojnega organa, da 
so izpolnjeni z zakonom določeni pogoji za opravljanje dejavnosti. Vso dokumentacijo je ponudnik dolžan hraniti na 
prodajnem mestu v času obratovanja. Organizator ima pravico odpovedati sodelovanje ponudnika na sejmu, če ta 
ne dostavi zahtevanih dokazil ali če prodajni program ne ustreza vsebini sejma. Organizator v nobenem primeru in 
pod nobenim pogojem ne odgovarja za kazni, ki jih prejmejo ponudniki od pristojnih organov. 
  
Zaradi omejenega števila prodajnih mest (stojnic) si organizator pridržuje pravico, da prednost pri sodelovanju na 

sejmu omogoči tistim ponudnikom, ki bodo pripomogli k bolj raznoliki ponudbi na sejmu. Ob zapolnitvi vseh 

prodajnih mest bo organizator prekinil možnost prijave k sodelovanju. 

  
2. Dodelitev prodajnega mesta, cena in varščina 

  
Točno lokacijo posameznega prodajnega mesta na prizorišču ponudniku določi organizator. V kolikor organizator 
med sejmom ugotovi, da je potrebno prodajno mesto iz kakršnegakoli razloga premakniti, to lahko stori 
nemudoma. 
  
Nadomestilo za uporabo prodajnega mesta in varščino mora ponudnik poravnati po ceni, ki je navedena v prijavnici. 

Organizator po potrditvi sodelovanja pošlje posameznemu ponudniku obračun, ki ga ponudnik poravna najkasneje 

do 29. 11. 2021 za Miklavžev sejem in do 20. 12. 2021 za Božični sejem. Če ponudnik ne poravna obveznosti v navedenem 

roku, izgubi pravico do uporabe prodajnega mesta.  

 
V primeru zaostritve ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa in posledično prepovedi izvajanja gostinske dejavnosti in 

izvedbe prireditev na prostem, se višina nadomestila za uporabo prodajnega mesta zniža, in sicer v sorazmernem deležu 

glede na število dni zaprtja. 

 
 
Vsi ponudniki na prodajnih mestih, ki izvajajo prodajo, si morajo zagotoviti davčno blagajno oz. morajo poskrbeti za 
ustrezno izdajo računa (vezana knjiga računov), v skladu s predpisano zakonodajo. 
  
Ponudnik, ki za svojo dejavnost na prireditvenem prostoru uporablja grelna telesa in preostale električne naprave 
ali uporablja odprti ogenj, mora pred začetkom sejma dobiti pisno soglasje organizatorja. Organizator ponudniku 
ne zagotavlja grelnih teles ali preostalih električnih naprav in pripomočkov.  
 
V primeru, da se ponudnik po potrditvi sodelovanja in plačilu nadomestila za uporabo prodajnega mesta odloči 
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odpovedati sodelovanje brez utemeljenega razloga, ni upravičen do vračila varščine. 

 
3. Obveznosti organizatorja in ponudnika 

  
V okviru sejma organizator zagotovi: 

a) postavitev prodajnega mesta (stojnice); 
b) električni priključek; 
c) promocijo dogodka; 
d) spremljevalni kulturni program. 

  
Organizator sejma NE zagotavlja: 

a) brezplačnega parkiranja za ponudnike; 
b) luči in druge razsvetljave za prodajne hiške; 
c) električnih podaljškov; 
d) grelnikov na prizorišču; 
e) skladiščenja ponudnikove opreme oz. prodajnih izdelkov; 
f) dodatne opreme (stoli, mize, klopi, itd.); 
g) zavarovanja opreme ponudnika v primeru uničenja ali kraje. 

  
V okviru sodelovanja na sejmu se ponudnik obvezuje: 

a) da bo estetsko uredil svoje prodajno mesto in upošteval navodila organizatorja; 
b) da bo s prodajnimi mesti ravnal kot dober gospodar in da ob ureditvi le-tega ne bo poškodoval 

(prepovedano je zabijanje in lepljenje predmetov v/na stojnice oziroma vsi posegi, ki lahko pustijo trajne 
posledice na prodajnem mestu); 

c) da odgovarja za škodo in nesrečo, ki jo povzroči na prodajnem mestu ali sejemskem prostoru on sam ali 
njegovo osebje, in je dolžan poravnati vse nastale stroške; 

d) da bo sam poskrbel za potrebno dodatno opremo, ki jo potrebuje v času sejma (električni podaljšek, 
svetilka, stoli/klopi, mizo, stojala itd.); 

e) da bo skrbel za red in čistočo na prodajnem mestu ter v njegovi neposredni bližini; 
f) da bo upošteval navodila organizatorja v zvezi z dostavo na sejemski prostor; 
g) da bo upošteval predpise o prodaji na premičnih objektih in vse ostale zakonske obveznosti, vezane na 

sejemsko prodajo, kot je med drugim obveza dvojezične označitve artiklov in njihovih cen, izdajanje 
računov strankam in ostalo. 

  
4. Odgovornost organizatorja 

  
Organizator sejma ne odgovarja za poškodbe, izgube, uničenje ali odtujitve stvari ponudnika, škode nastale zaradi 
tatvin, naravnih nesreč ali drugega vzroka, prav tako ne odgovarja za kazni, ki jih prejme ponudnik s strani pristojnih 
organov. 
  

5. Drugi pogoji sodelovanja  
  
Pogoji sodelovanja se lahko spremenijo. Če se pogoji sodelovanja spremenijo po oddani prijavi, bo organizator že 
prijavljene ponudnike o tem pravočasno obvestil. 
  
Organizator si pridržuje pravico, da sejem prostorsko prestavi, izvede le deloma, ali odpove. V primeru, da se sejem 
prostorsko prestavi, ponudnik ni upravičen do nikakršnih povračil ali drugih odškodninskih zahtevkov iz naslova 
sodelovanja. V primeru, da organizator odpove izvedbo sejma, ponudniki prejmejo povrnjeno nadomestilo za 
uporabo prodajnega mesta v roku tridesetih (30) dni. 
  

6. Sporazumno reševanje sporov 
  
Organizator in ponudnik se obvežeta, da bosta mirno in sporazumno reševala morebitne spore, ki bi nastali v zvezi 
s prijavo ali izvedbo sejma. 
 


