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PRAVILNIK  poslovanja sejemske prireditve NEDELJSKI BOLŠJI TRG – sejem starin v Ljubljani  

za sejem starin na Bregu in ulično prodajo na delu Hribarjevega nabrežja 

 

NEDELJSKI BOLŠJI TRG – SEJEM STARIN v Ljubljani poteka ob nedeljah med 8.00 in 15.00 uro, v vseh 

letnih časih in ob vsakem vremenu, razen v primeru, da to preprečujejo epidemiološke razmere, 

vladni ukrepi, naravna nesreča ali druga splošna nevarnost oz. v izjemnem primeru glede na 

vremenske razmere, praznike oz. na željo sodelujočih.   

  

Sejem starin se odvija na Bregu, v času prireditev projekta Praznični December v Ljubljani, pa se 

premakne na nadomestno lokacijo Kongresni trg. Ulična prodaja (okvirno od aprila do druge 

nedelje v novembru) se odvija na določenem delu Hribarjevega nabrežja med Čevljarskim 

mostom in Dvornim trgom.  

 

Splošni pogoji sodelovanja: 

• Število prodajnih mest je omejeno, zato se prodajalci za sodelovanju na sejmu vsakokrat 

predhodno prijavijo z sms-om na +386 41 613 074 in sicer najkasneje do petka do 12.00 ure, 

odjavijo pa se lahko najkasneje v soboto do 14.00 ure za tekoči teden. Po potrditvi s 

povratnim sms-om bo organizator za prodajalce zagotovil prodajno mesto. V kolikor 

prodajalca kljub prijavi ne bo na lokaciji do 8.15 ure, se prodajno mesto lahko dodeli 

drugemu. 

• Vsi prodajalci so dolžni sami skrbeti za upoštevanje ukrepov za preprečevanje širjenja 

Covid-19, kot je testiranje ali veljavno dokazilo o cepljenju oz. prebolelosti, razkužila na 

prodajnih mestih, držanje zadostne medosebne razdalje (vsaj 1,5 m) in po potrebi uporaba 

obrazne maske (če zadostne razdalje ne morejo zagotoviti). 

• Prodajalci so dolžni prodajo in razstavo svojega blaga opravljati tako, da s tem ne motijo 

ostalih udeležencev sejma in stanovalcev nad ulico.  

• Vsi prodajalci so dolžni sami spoštovati in vzdrževati red in čistočo okrog svojega 

prodajnega prostora, po zaključku obratovalnega časa sejma pa ga temeljito počistiti, 

odpadke odpeljati s seboj in prodajni prostor zapustiti takšen, kot je bil pred uporabo. 

• Prodajalec, ki želi najeti prodajni prostor, to stori tako, da o tem obvesti vodjo sejma, ki 

prodajalcu določi prodajni prostor, za uporabo prodajalec plača pristojbino in je za 

določeno prodajno mesto odgovoren do konca sejma. 

• Prepovedano je posredovanje prodajnih mest tretji osebi ali najemanje prodajnih mest, ki 

bi jih nato predali v uporabo drugim najemnikom. 

• Prodajalec se lahko prijavi za najem poljubnega števila prodajnih mest (v skladu z 

zmožnostmi, potrditvijo in v dogovoru z vodjo sejma), ki jih nato uporablja za razstavljanje 

in vršitev lastne prodaje, če jih uporablja v skladu s pravilnikom.  

• Organizator ne odgovarja za kakršnokoli povzročeno škodo, poškodbe, odtujitev blaga 

ter način poslovanja posameznih prodajalcev. 

• Organizator ima pravico vsakokrat sproti določiti prodajna mesta, ki se jih ponudi 

strankam, v kolikor je le mogoče se rednim strankam lahko oddajo stojnice, ki jih želijo, 

vendar pa lahko organizator odloči tudi drugače zaradi potreb in boljše organizacije 

sejma.  

• S sodelovanjem na sejmu se stranka strinja z napisanimi pogoji in hkrati dovoljuje, da 

organizator fotografira sejemsko prireditev, stojnico, stranke ali posamezne artikle in jih po 

lastni presoji uporabi za oglaševalske namene, predstavitve oz. podobno, tako v zasebnih 

predstavitvah kot na družabnih omrežjih.  

• V primeru neupoštevanja pravilnika oz. soudeležbe pri kršenju katerega izmed določil 

pravilnika, se prodajalca najprej ustno opozori, v kolikor se kršitev nadaljuje se opozori s 

pisnim opominom. V primeru, da se kršitev ne preneha, lahko organizator prodajalcu 

prepove sodelovanje na sejmu za določen ali nedoločen čas. 
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BOLŠJI TRG – SEJEM STARIN na Bregu oz. na nadomestni lokaciji: 

• Na sejmu se sme prodajati le starine, zbirateljske predmete, umetniška dela, stare knjige 

ter po odobritvi vodje sejma tudi replike in reprodukcije. Neustrezne predmete je 

prodajalec dolžan na zahtevo organizatorja takoj umakniti in pospraviti! 

• Svoje blago lahko prodaja vsaka fizična oseba, ki upošteva navodila organizatorja, plača 

po ceniku ustrezno uporabnino za prodajni prostor, odgovarja za izvor in kakovost 

prodajanih starin in drugih izdelkov, upošteva veljavne predpise in določila tega 

pravilnika. 

• Prodajni prostor predstavlja en (1) pult (2 t.m.) na otoku, otok tvorijo 3 pulti postavljeni v 

obliki črke U pod senčnikom oz. linijsko 2 pulta pod senčnikom v času spremenjene 

postavitve. 

• Prodajalci na sejmu smejo uporabljati samo organizatorjevo opremo – prodajne pulte in 

senčnike. Svojega blaga ne smejo obešati na senčnike, ograje, žive meje, drevesa oz. 

ostalo rastlinje na lokaciji. Ravno tako ne smejo posedati po prodajnih stojnicah ali 

kakorkoli drugače škodovati organizatorjevemu ali mestnemu inventarju. 

• Stranke, ki redno prodajajo na sejmu imajo možnost, da prve zasedejo stojnice in sicer tako 

kot določi organizator, vendar ne pred 8.00 - 8.30 uro oz. takrat, ko je sejem v celoti 

postavljen in tovorno vozilo odstranjeno s sejemskega prizorišča. Stojnice, ki niso zasedene, 

se oddajo drugim prodajalcem po vrstnem redu glede na čas prihoda na sejem. 

• V primeru velike zasedenosti sejma, pomanjkanja prodajnih prostorov ali odločitve 

organizatorja, smejo prodajalci postaviti svoj dodatni prodajni pult, ki ne presega površine 

1 m2, pod pogojem, da s tem ne motijo drugih udeležencev na sejmu in plačajo pristojbino 

po ceniku. 

 

ULIČNA PRODAJA na Hribarjevem nabrežju: 

• Ulična prodaja v okviru nedeljskega bolšjega trga poteka na določenem delu Hribarjevega 

nabrežja okvirno od aprila do druge nedelje v novembru. 

• Na delu Hribarjevega nabrežja med Čevljarskim mostom in Dvornim trgom se na stojnicah 

postavljenih v vrsto sme prodajati le umetniške izdelke in knjige. 

• Na določenem prostoru in na svoji primerni opremi lahko prodaja fizična oseba, ki sama 

ustvarja umetniške izdelke in je  vpisana v razvid samozaposlenega v kulturi (Ministrstvo za 

kulturo) ali je s.p., ki razstavlja in prodaja svoja umetniška dela, upošteva vse veljavne 

predpise in zakone, odgovarja za izvor in kakovost svojih izdelkov, upošteva navodila 

organizatorja in določila tega pravilnika ter plača po ceniku ustrezno pristojbino za prodajni 

prostor. 

• Na Hribarjevem nabrežju prodajalci uporabljajo lastno opremo - prodajni pult (dolg do 2 m, 

širok do največ 80 cm), postavljeno po navodilih organizatorja.  

• Za razstavo in prodajo umetniških izdelkov je prepovedano uporabljati postavljene klopi in 

ostalo mestno opremo. V primeru poškodovanja ali uničenja inventarja so uporabniki 

materialno in kazensko odgovorni. 

 

Dostava blaga na sejemski prostor je dovoljena z vozili le od 8.00 do 8.45 ure. Prodajalci so dolžni 

takoj po končani dostavi svoja vozila odstraniti in parkirati v skladu s predpisi na urejenih parkiriščih 

izven zaprtega območja. Odvoz blaga s sejemskega območja z vozili po končanem sejmu zaradi 

prometne ureditve v mestnem središču ni mogoč! Za razstavljavce je odvoz blaga s sejma možen 

mimo Križank, preko Novega trga, Križevniške ali Salendrove ulice, vendar le med 14.00 in 15.50 

uro. Po tej uri organizator izhoda oz. odvoza ne omogoča. 

 

 

Ljubljana, 15.2.2022 

 

Organizator:  EURO VARIA d.o.o., www.eurovaria.si 

http://www.eurovaria.si/

