
 

 

PIKIN BAZART 

Prijavljamo se za sodelovanje na prodajno-razstavni umetniški tržnici  Pikin BazArt, ki bo v 

soboto, 10. septembra, in v nedeljo, 11. septembra 2022. Sejem bo potekal  na Cankarjevi 

ulici in Promenadi v Velenju me 10. in 18. uro. 

Na BazArt se lahko prijavijo zgolj tisti, ki izdelujejo izdelke iz domače in umetnostne obrti 

in se ukvarjajo z rokodelstvom. 

Naziv posameznika, podjetja, ustanove, društva: 

 

ID za DDV oz. davčna številka: 

 

Sem davčni zavezanec (prosimo označite):   DA      NE 

 

Ulica: 

 

Poštna številka in kraj: 

 

Telefon in elektronski naslov: 

 

Kontaktna oseba: 

 

Vrsta izdelkov za prodajo (kratek opis):  

 

Datum najema stojnice: _____________________________________________________ 



Cena stojnice znaša: (prosimo obkrožite, kateri dan boste prisotni na sejmu) 

Sobota, 10. 9. 2022 – 60 EUR (DDV je vključen) 

Sobota, 10. 9. 2022, in nedelja, 11. 9. 2022 – 90  EUR (DDV je vključen) 

Električni priključek (prosimo označite):      DA       NE 

Cena najema električnega priključka je 10 EUR / dan ( DDV je vključen) 

LESENA STOJNICA 

Stojnica ima nadstrešek in odlagalno polico pod pultom. Dimenzija stojnice: 2 x 1 m 

Lokacija stojnic je na Cankarjevi ulici v središču mesta, ki je del osrednjega festivalskega prizorišča v 

neposredni bližini Titovega trga. Mikro lokacija bo določena en teden pred začetkom festivala. 

Prijavo pošljite najkasneje do ponedeljka, 15. avgusta 2022. 

Po pošti: Festival Velenje, Titov trg 4, 3320 Velenje 

Po faksu: 03/898 25 85  

Na elektronski naslov: antonija.lovrek-petric@festival-velenje.si 

 

Ob izpolnjeni prijavnici nam OBVEZNO pošljite nekaj fotografij izdelkov, ki jih nameravate 

prodajati, in kratek opis vaše ponudbe. Po pregledu ustreznosti izdelkov vam bomo do 1. 

septembra poslali potrditveni obrazec in izjavo z vsemi nadaljnjimi informacijami. 

Vsem sodelojočim bomo na Mestni občini Velenje priskrbeli skupno dovoljenje za uporabo 

prostora za prodajo na premičnih stojnicah. Ostale dokumente, ki jih potrebujete za prodajo, 

uredite sami. 

 

Informacije: Antonija Lovrek Petric/03 898 25 88 

          Silvija Pirtovšek / 03 898 25 81 
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