PRAVILNIK o poslovanju NEDELJSKEGA BOLŠJEGA TRGA v Ljubljani
za sejem starin na Bregu in ulično prodajo na delu Hribarjevega nabrežja

NEDELJSKI BOLŠJI TRG – SEJEM STARIN v Ljubljani poteka vsako nedeljo od 8.00 do 15.00 ure, v vseh letnih časih in ob
vsakem vremenu.
Sejem starin se odvija v senci košatih kostanjev na ulici Breg, ulična prodaja (od aprila do druge nedelje v novembru) pa na
določenem delu Hribarjevega nabrežja med Čevljarskim mostom in Dvornim trgom.
BOLŠJI TRG – SEJEM STARIN na Bregu:
-

-

-

-

Na sejmu se sme prodajati le starine, zbirateljske predmete, umetniška dela, stare knjige ter po dogovoru z
organizatorjem-vodjo sejma tudi replike in reprodukcije. Neustrezne predmete je prodajalec dolžan, na zahtevo vodje
sejma, takoj umakniti in pospraviti!
Svoje blago lahko prodaja vsak občan - 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 pult (2 t.m.) na otoku, ki ga tvorijo 3 pulti postavljeni v obliki črke U pod senčnikom.
Prodajalci na Bregu smejo uporabljati samo organizatorjevo opremo – prodajne pulte in senčnike. Svojega blaga ne smejo
obešati na senčnike ali na ograje, ne smejo posedati po prodajnih stojnicah ali kakorkoli drugače poškodovati
organizatorjevega ali mestnega inventarja.
V primeru velike zasedenosti sejma in pomanjkanja prodajnih prostorov pa smejo prodajalci na Bregu postaviti še svoj
2
prodajni pult, ki ne presega površine 1 m , pod pogojem, da s tem ne motijo drugih udeležencev na sejmu, za kar plačajo
pristojbino po ceniku.

Ulična prodaja na Hribarjevem nabrežju:
-

-

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

Pogoji sodelovanja:
-

-

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 skrbeti za red in čistočo okrog svojega prodajnega prostora, po zaključku obratovalnega časa
sejma pa ga temeljito počistiti, odpadke odpeljati s seboj in prodajni prostor zapustiti.
Organizator ne odgovarja za kakršnokoli povzročeno škodo, poškodbe, odtujitev blaga ter način poslovanja posameznih
prodajalcev.
Na sejmu starin na Bregu imajo stranke, ki želijo vsako nedeljo prodajati na isti stojnici, primarno pravico zasesti »svojo«
stojnico med 8.00 in 8.30 uro. Stojnice, ki do 8.30 ure niso zasedene, se oddajo drugim prodajalcem, po vrstnem redu
glede na čas prihoda na sejem.
Stalna stranka izgubi primarno pravico do iste stojnice v primeru, če je v zadnjih 8-ih nedeljah, 4-krat ni bilo, če ne
upošteva navodil organizatorja ali v primeru, ko se zaradi potreb in boljše organizacije sejma tako odloči organizator.

Dostava blaga na Breg je dovoljena z vozili le od 8.00 do 9.00 ure. Prodajalci so dolžni takoj po končani dostavi svoja vozila
odstraniti in parkirati v skladu s predpisi na urejenih parkiriščih. Odvoz blaga z Brega 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, le med 14.00 in 15.50 uro!
Glede na potrebe in umestitev drugih mestnih prireditev na ulici Breg, se sejem starin preseli na nadomestno lokacijo.
V izjemnem primeru, glede na vremenske razmere, praznike ali na željo sodelujočih, lahko sejem tudi odpade.
Ljubljana, 25. 5. 2017
Organizator: EURO VARIA, podjetje za organiziranje prireditev, sejmov in razstav d.o.o., www.eurovaria.si

