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Razpis za sodelovanje na Art sejmu Domžale 
 

 

Zgodil se bo drugi Art sejem Domžale, kjer želimo predstaviti lokalne in ostale 

ustvarjalce, ki mogoče ne vedo, kako predstaviti svoja dela in jim s tem omogočiti 

večjo prepoznavnost. Obiskovalcem Domžal pa želimo ponuditi pester izbor unikatnih 

in zanimivih izdelkov ter prijetno druženje v pisanem ozračju. 

 

Sejem se bo zgodil v soboto, 19. aprila 2014 na večnamenski ploščadi pri tržnici 

Domžale, med 08.00 in 13.00 uro. Priprava lastne stojnice bo možna od 07.30 do 

08.00 ure. 

 

Na sejem ste vabljeni vsi ustvarjalci dodatkov za dom, izdelkov iz lesa in papirja,  

nakita, oblačil, keramičnih izdelkov … 

 

Prijave sprejemamo vključno do nedelje 13. aprila 2014. Izpolnjeno prijavnico pošljite 

na elektronski naslov damjan.justin@djustin.si. 

 

Navodila za prijetno sodelovanje: 

 

- Razstavni prostor bo označen z mesti za posamezne ustvarjalce, pri čemer je 

prostor za posameznega ustvarjalca predviden 150 cm v dolžino in 100 cm v 

širino. Postavitev lastne stojnice (miza, stol in ostali dodatki-prti, stojala, lutke …) 

bo možna med 07.30 in 08.00 uro. Prosimo, da upoštevate, da bo vaš razstavni 

prostor v teh okvirih in se temu ustrezno prilagodite s številom svojih izdelkov.  

- Da bo sejem še bolj živ in zanimiv, vas vabimo, da v času sejma prikažete  

obiskovalcem, kako nastajajo vaši čudoviti unikatni izdelki.  

- Zaradi pogostih obiskov davčne, tržne in delovne inšpekcije, prosimo da v celoti 

upoštevate zahteve glede oznak izdelkov, izdajanja računov, blagajne in podobno.  

- Razstavljalci poskrbijo za red in čistočo v okolici svoje stojnice in po zaključku 

sejma poskrbijo za odstranitev vseh odpadkov. Vsak je sam odgovoren za 

zavarovanje svojih izdelkov proti vetru, požaru, kraji, izgubi ali poškodbi. 

- Vsi sodelujoči morajo biti polnoletni in zastopati svoje avtorsko delo. Za prijavo 

potrebujete urejen pravni status (samozaposleni v  kulturi, samostojni podjetnik, 

društvo ali zavod, osebno dopolnilno delo).  
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Poleg izpolnjene prijave je potrebno poslati: 

- točen naziv blagovne znamke 

- ime in priimek 

- opis ustvarjalnega dela 

- vsaj 3 slike vaših izdelkov 

- V primeru prevelikega števila prijav, bo potreben izbor izvajalcev, prednost bodo 

imeli tisti, ki bodo pripomogli k  večji pestrosti ponudbe.  O izboru boste obveščeni po 

elektronski pošti, najkasneje v sredo, 16.aprila 2014. 

 

- Udeležba na sejmu je  BREZPLAČNA.  

 

Za vse informacije sva na voljo: 

-  Damjan Justin na telefonski številki 041 252 232  ali preko elektronskega naslova 

damjan.justin@djustin.si  

in  

 

-  Vido Repanšek na telefonski številki 041 615 494  ali preko elektronskega naslova 

vido.repansek@domzale.si 

 

 

 

- V primeru odpovedi, prosimo, če odpoved podate najkasneje do petka, 18. aprila 

2014, do 12.00 ure. 

 

 

Organizator:        

Občina Domžale 

Vido Repanšek, vodja projektov 

Ljubljanska 69 

1230 Domžale 

 

 

Koordinator: 

Damjan Justin 

M: 041252232 

E: damjan.justin@djustin.si 
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