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C E N I K 

          uporabe prostora na sejmu v Šentjerneju 

 

 

Cena za uporabo prostora znaša    0,80 € / m² površine 

Cena za uporabo prostora za gostince znaša            1,50 € / m² površine 

 

        (vse cene so brez DDV) 

 

Rezervacija prodajnega prostora se uredi na naslednji način: 

 

Priloga 1. Vloga za izdajo soglasja za prodajo na sejmu 

  obkrožite željene datume prisotnosti ter navedite željeno kvadraturo 

  vašega prodajnega mesta (najmanjša kvadratura je 10 m²). 

Priloga 2. Shema sejemskega prostora 

na označena polja od 1 do 21 označite željeno lokacijo prostora, znotraj posameznega 

označevalnega polja. 

 

Pogoj za rezervacijo prodajnega prostora je plačilo 100% avansa, s tem da zakupite vsaj 75 % letnega 

termina, kar za leto 2019 pomeni 17 terminov. Če se zgodi, da želi več uporabnikov določen prodajni 

prostor, ima prednost pri dodelitvi tisti prodajalec, ki prej poravna avans. Ob rezervaciji prodajnega 

prostora vam priznamo 10% komercialnega popusta. 

 

 

V primeru da želite uporabnino poravnati za vsak sejem posebej, bo le to možno storiti s plačilom 

v gotovini na licu mesta.  

 

Vloge so obvezne za vse prodajalce ne glede na način plačila (datume predvidenih prihodov in 

kvadraturo se vpiše samo v primeru avansnega plačila).  

Prosimo, da na vlogi obvezno vpišete tudi naslov e-pošte zaradi hitrejšega sporazumevanja in 

reševanje morebitnih nesoglasij. 

Pogodbe se bodo sklenile samo s tistimi, ki bodo na vlogi označili način plačila 100 % avans. 

 

Popust in rezervacija prostora veljata le, če je spoštovana valuta plačila.  
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Skladno z 9. členom Odloka o upravljanju tržnice-sejmišča v občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine 

Šentjernej, št. 4/2005) je potrebno za prodajo izdelkov na sejmiščno-tržnem prostoru v Šentjerneju 

pridobiti soglasje Občine Šentjernej, za kar morate na podlagi Zakona o upravnih taksah (Uradni 

list RS, št. 106/10-UPB5) plačati upravno takso. 

 

Za izdajo soglasja Občine Šentjernej je zato potrebno pred podpisom pogodbe oz. pred prvim 

prihodom na sejem plačati upravno takso v višini 22,60 EUR. 

 

Znesek se nakaže na podračun Občine Šentjernej: 0131 9519 0309 146,   referenca: 11-76198-

7111002-02, s pripisom »Plačilo upravne takse za sejem 2019«. 

 

V kolikor upravne takse ne boste poravnali, vam bo prodaja na sejmu onemogočena, saj ne boste 

prejeli soglasja za prodajo. Torej je pomembno, da vlogo vrnete do roka, da bomo lahko na Občino 

Šentjernej pravočasno posredovali  podatke za izdajo soglasja. 

 

Brez soglasja VSTOP NA SEJEM NI MOŽEN! 

 

V kolikor ste zainteresirani za prodajo v naslednjem letu, vas prosimo, da izpolnite priloženo vlogo, in  

nam  jo vrnete  po elektronski  pošti  na tajnistvo@jp-eds.si ali po pošti na naslov: 

 

JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej 

Trubarjeva cesta 5 

8310 Šentjernej 

s pripisom: ZA SEJEM. 

 

Sporočanje sprememb: V kolikor med letom nastanejo kakršnekoli spremembe glede na podpisano 

pogodbo (npr. sprememba naslova,… ) vas naprošamo, da nam le to sporočite v pisni obliki na 

naslov JP EDŠ,  d.o.o. Šentjernej,  Trubarjeva  cesta 5,  8310 Šentjernej,  ali  po elektronski pošti  

tajnistvo@jp-eds.si.  

 

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na tel.št.: 07 39 33 591. Lahko nam pišete po elektronski 

pošti na naslov tajnistvo@jp-eds.si.  

 

Vljudno vabljeni na Šentjernejski sejem!  

 

Gašper Bregar, direktor 
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