
TURISTIČNO DRUŠTVO HRASTNIK 

Trg Franca Kozarja 7, 1430 Hrastnik  

 
Datum: 5.2.2016 

 

 

N A V O D I L A 

za udeležence KRAMARSKEGA SEJMA dne, 10.3.2016  

na Dolu pri Hrastniku 

 
Vsak prodajalec (trgovec, proizvajalec, kmet, fizična oseba), ki želi sodelovati oz. prodajati izdelke na 

tradicionalnem KRAMARSKEM SEJMU na Dolu pri Hrastniku dne 10.3.2016, mora v skladu z 

obstoječo zakonodajo in predpisi imeti ustrezno dokumentacijo za prodajo blaga na sejmu. Organizatorju 

je potrebno k vlogi za pridobitev soglasja organizatorja za prodajo na sejmu PRILOŽITI ustrezno 

dokumentacijo in sicer:  

 

 KMETJE, KI PRODAJAJO SVOJE PRIDELKE (sadje, zelenjava, vrtnine, ipd.) → 

dokumentacijo o registraciji kmetijskega gospodarstva, kjer je navedena KMG-MID oz. vpis v register 

pridelovalcev, ipd.  Za živila in predelavo je potrebno imeti ustrezno dovoljenje pristojnih služb (mleko, 

jajca, med, olje, vino, ipd.), biti vpisani v register pri veterinarski upravi (živila živalskega izvora). Te 

osebe izpolnijo Obrazec št. 1 – kmetje ali kmetije z dopolnilno dejavnostjo. 

 

 OSEBE, KI OPRAVLJAJO DOPOLNILNO DEJAVNOST NA KMETIJI  → Odločbo  

upravne enote, kjer je registrirana dopolnilna dejavnost (prodaja soka, sira, skute, masla, propolisa, 

izdelki iz voska, …). Te osebe izpolnijo Obrazec št. 1 – kmetje ali kmetije z dopolnilno dejavnostjo. 

 

 OSEBE, KI OPRAVLJAJO OSEBNO DOPOLNILNO DELO → Potrdila o registraciji 

upravne enote, kjer je registrirana dejavnost. Občini Hrastnik posredujete dokumente o registraciji 

dejavnosti. Ob tem morate plačati upravno takso v znesku 22,66 EUR. Znesek poravnate z gotovino na 

vložišču Občine Hrastnik, kjer prejmete blagajniški prejemek ali nakažete na račun Občinske 

upravne takse št. 01234-4340309198 sklic 11  75337-7111002-91982016. Kopijo plačilnega naloga 

priložite k vlogi. Te osebe izpolnijo Obrazec št. 3 – osebno dopolnilno delo. 

 

 TRGOVCI IN PROIZVAJALCI IZDELKOV → registrirani trgovci za prodajo blaga na 

drobno zunaj prodajaln in proizvajalci določenih izdelkov, katere želijo prodajati na sejmu, morajo 

oddati vlogo na Občino Hrastnik za pridobitev soglasja za prodajo na Kramarskem sejmu, ker izvajate 

prodajo izven prodajaln – na stojnicah. Ob tem morate plačati upravno takso v znesku 22,66 EUR. 

Znesek poravnate z gotovino na vložišču Občine Hrastnik, kjer prejmete blagajniški prejemek ali 

nakažete na račun Občinske upravne takse št. 01234-4340309198 sklic 11  75337-7111002-

91982016. Kopijo plačilnega naloga priložite k vlogi. Te osebe izpolnijo Obrazec št. 2 – samostojni 

podjetniki, družbe, zadruge, zavodi. 

 

Organizator sejma → TURISTIČNO DRUŠTVO HRASTNIK 

 

Mesto sejma → dvorišče, parkirišče in rokometno igrišče ob športni    

                     dvorani »Dolanka« 

 

POZOR: proizvajalcem oz. prodajalcem tekstila je dodeljen prostor na rokometnem, igrišču  

 

Tisti, ki ne bo upošteval razporeda, ki ga je pripravil organizator, bo s sejma odstranjen in ga 

ne bomo več povabili. 

 

 



Pomembna opozorila → NE PREZRITE, pazljivo preberite 

 Vse prodajalce tekstilnih izdelkov obveščamo, da je organizator pridobil soglasje za uporabo 

prostorov za pomerjanje oblačil, ki se nahajajo v športni dvorani »Dolanka«. 

 Vsak sodelujoči na sejmu mora na vidnem mestu izobesiti napis z izvedbo firme, sedeža trgovca 

oz. proizvajalca. Vsak udeleženec na sejmu izvaja prodajo na stojnicah na lastno odgovornost, 

prodaja lahko le izdelke in pridelke, za katero ima ustrezno dokumentacijo oz. registrirano 

dejavnost. 

 V svoji vlogi mora vsak udeleženec sejma navesti velikost želenega prostora za prodajo. 

Organizator ima pravico, da dodeli manjšo površino kot jo zahteva udeleženec, če ga k temu 

prisilijo razmere. 

 

POZOR! 

PRODAJNI PROSTOR UDELEŽENCEM DODELI ORGANIZATOR IN NJEGOVA 

ODLOČITEV JE DOKONČNA!!! 

*Organizator se je odločil, da je globina razstavnega prostora za vse udeležence ENAKA – to je 5 

metrov. 

* Najem prostora se obračunava v tekočih metrih. CENA tekočega metra 

prodajnega prostora je 4,00 EUR za tekoči meter / Primer izračuna: če bo kdo želel 2  

tekoča metra, bo zanje odštel  8 EUR in bo imel na ta način 16 m
2
 prodajnega prostora.  

 

POSEBNO OBVESTILO: VSI, KI SE NE BOSTE PRIJAVILI DO RAZPISNEGA ROKA, NE BOSTE 

MOGLI PRITI NA RAZSTAVNI PROSTOR, KER JE LE-TA NA OMEJENI POVRŠINI. ZATO JE 

POMEMBNO, DA SE PRAVOČASNO PRIJAVITE. 

 

VSTOP NA SEJEMSKI PROSTOR:  

 

 Sejemski prostor se za VSE udeležence odpre ob 5.30. 

 Vsak udeleženec je obvezen pri vstopu na sejemski prostor pokazati odgovorni osebi na vhodu 

ustrezno potrdilo za prodajo na sejmu ter plačati  najem prostora. Brez ustrezne dokumentacije 

mu ne bo dovoljen vstop na sejemski prostor. V primeru kršitev bo odgovorna oseba 

poklicala policijo. Sejma se lahko udeležijo le tisti udeleženci, ki bodo imeli soglasje 

organizatorja  na podlagi ustreznih prijav do razpisnega roka (ustno ali pisno). 

 Vsi prodajalci morajo biti na  DOVOLJENEM mestu najkasneje do 7.45, z namenom, da ne 

motijo prodaje na sejmu in zaradi varnosti kupcev. 

 

ODDAJA VLOG: 

 Samo popolne vloge oddajte najkasneje do 28.2.2016 na naslova: 

 KMETJE (prodaja lastnih izdelkov ali dopolnilna dejavnost na kmetiji)           
TURISTIČNO DRUŠTVO HRASTNIK 

Trg Franca Kozarja 7, 1430 HRASTNIK 

 

 TRGOVCI IN PROIZVAJALCI – (družbe, sp.) 

           OBČINA HRASTNIK 

           Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo            

           Pot Vitka Pavliča 5,  1430 HRASTNIK 

 

OSTALE INFORMACIJE:  

 VARNOST NA SEJEMSKEM PROSTORU bo zagotovljena. 

 Za vse informacije na sejmu se obrnite na organizatorja, ki bo imel svojo stojnico na vidnem 

mestu. Obrnete se lahko na telefonsko številko  031 355 288 Mojca Greben ali na elektronsko 

pošto: mojca.greben@siol.net. 

 

V PRILOGI VAM POŠILJAMO OBRAZEC ZA VLOGO.                                                          

                                                                   Predsednica TD Hrastnik 

                                                                 Mojca GREBEN 


