
 

 
INFORMACIJE za RAZSTAVLJAVCE 

 

Spoštovani, 
 

Obveščamo vas o vseh pomembnejših navodilih za sodelovanje na sejmu. 
 

Prosimo vas, da informacije pazljivo preberete in si tako olajšate priprave za nastop.  

V primeru kakršnih koli nejasnosti nas TAKOJ KONTAKTIRAJTE! 
 

SLAVNOSTNA OTVORITEV SEJMA  - sejem prične z obratovanjem v četrtek, 25. 5. 2017 
ob 14:00 uri.  Slavnostna otvoritev je predvidena ob istem času, ni pa nujno – le to bomo 

prilagodili glede na slavnostnega gosta! 

 

DELOVNI ČAS SEJMA 
 
Četrtek, 25. 5. 17  14:00 - 20:00   Petek, 26. 5. 17    9:30  - 21:00 
Sobota, 27. 5. 17     9:30 - 21:00  Nedelja, 28. 5. 17    9:30 - 20:00 
 
Za razstavljavce pol ure pred oz. pol ure po uradnem urniku za obiskovalce.  

 

Zaradi skorajda poletnega ambienta, kasnejšega sončnega zahoda in pestrih spremljajočih 
sejemskih prireditev je temu primerno prilagojen urnik sejma, največji obisk se namreč pričakuje 
prav v poznih popoldanski/zgodnjih večernih urah, tudi v nedeljo !! 
 

 

MONTAŽA SEJMA – POMEMBNO OBVESTILO!   

 
Urnik MONTAŽE 

TOREK,                  23. 5. 17 od   12.00 do 22.00 ure (pred 12.00 po dogovoru) 

SREDA,                  24. 5. 17 od     7.00 do 22.00  

ČETRTEK,              25. 5. 17 od     7.00 do 12.00 ure (sejem se prične ob 14.00 uri) 

 

Opomba: V TOREK, 23. 5. 17 lahko z vašimi vozili prispete pred 12.00 uro, razložite opremo 

in se pripravite za montažo – v kolikor je možno, naj bi se le-ta pričela pred 12.00 uro. 

 

- Za razstavljavce, ki so naročili postavitev razstavnega prostora z naše strani, bodo prejeli 

dokončane paviljone predvidoma v sredo, 24. 5. 17 v  dopoldanskih urah. 

- V primeru, da imate posebne oz. specifične zahteve ali želje, nas o tem takoj obvestite, da se 

medsebojno pravočasno uskladimo! 
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- Pred montažo se morate zglasiti na recepciji, kjer prejmete ustrezne dovolilnice in 

ostalo dokumentacijo! 
 

-     URNIK RECEPCIJE je enak urniku montaže/demontaže in urniku sejma. 

 
DOSTOP DO SEJMIŠČA Z DOSTAVNIMI VOZILI  
MOŽNI SO TRIJE DOSTOPI : 

a. Iz PORTOROŠKE  smeri se držite vseskozi desne smeri proti Koper center - v prvem 

krožišču desno in v naslednjem krožišču tudi desno čez most proti mestu in nato v 

naslednjem krožišču desno proti dvorani, ki je takoj nato desno. 

 

b.  Iz LJUBLJANSKE smeri – se peljite proti Portorožu (ne zaviti v Koper center) in sledite 

izvozu Semedela (desno); v krožnem križišču levo proti centru; nato desno proti dvorani. 

 

c. Kdor bo »zašel« proti Koper center - v prvem turbo krožišču s fontano ravno proti centru, 

nato v drugem krožišču pri stadionu levo na ulico Zore Perello Godina, nato ravno do krožišča 

pred tržnico, kjer obrnete nazaj za 360 stopinj da pridete poleg dvorane, kjer zavijete 

desno. 

  

DEMONTAŽA SEJMA  

Za manjše razstavne paviljone in določeno opremo se vrši demontaža že v NEDELJO, 28. 5. 17 
od 20.00 do 24.00 ure (možna sprememba oz. prilagoditev) 

Ostala demontaža je nato v PONEDELJEK, 29. 5. 17 od 7.00 do čimprejšnjega zaključka, 

najkasneje do 17.00 ure. 
Za demontažo morate prav tako razpolagati z ustreznimi dovolilnicami! 

 

ELEKTRIČNI PRIKLJUČKI – za potrebe montaže se koristi delovne priključke, ki so razporejeni v 

sami dvorani. Zato imejte s seboj ustrezni podaljšek. Priklop elektrike na sam razstavni prostor 

se izvrši predvidoma v sredo, 24. 5. 17 v poznih popoldanskih urah. 

 

VILIČAR - obvezno je predhodno naročilo  http://www.primorski-

sejem.si/Media/Dokumenti/PRIMORSKI_SEJEM/Obrazci/SLO/NAROCILO_VILICAR_PS2017.pd

f 

 
DOSTAVA MED SEJMOM  je možna skozi za to namenjene vhode vsak delovni dan sejma od 8.00 

do 9.15 ure z ustreznimi dovolilnicami, ki jih prejmete na recepciji! 

 

DOSTAVA Z VOZILI na sejmišče  
Na sejmišče se letos dostopa preko PIRANSKE CESTE (iz avtoceste izvoz Semedela, nato v 

krožnem križišču drugi izvoz oz. levo proti centru in dvorani levo in nato prva desno na novo 

asfaltirano ploščad)  
  

V primeru, da boste vaše blago na sejem dostavljali z dostavnim vozilom, ki presega največjo 

dovoljeno težo s tovorom 3,5 tone je potrebno izpolniti vlogo za prekomerno obremenitev 

občinskih cest. Nujna priloga vlogi pa je fotokopija prometnega dovoljenja, iz katerega lahko 

preverimo vse te navedene parametre. 

http://www.primorski-sejem.si/Media/Dokumenti/PRIMORSKI_SEJEM/Obrazci/SLO/NAROCILO_VILICAR_PS2017.pdf
http://www.primorski-sejem.si/Media/Dokumenti/PRIMORSKI_SEJEM/Obrazci/SLO/NAROCILO_VILICAR_PS2017.pdf
http://www.primorski-sejem.si/Media/Dokumenti/PRIMORSKI_SEJEM/Obrazci/SLO/NAROCILO_VILICAR_PS2017.pdf
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Link do vloge 

http://www.koper.si/index.php?page=vlogeinobrazci&item=303&tree_root=104&id=294 

 

Izpolnjene vloge pošljite po e-pošti na naslov: obcina@koper.si 

   

POSLOVNE VSTOPNICE  - ne glede na to, da je vstop na sejem prost, imate možnost naročila 

poslovnih vstopnic za povabilo vaših poslovnih partnerjev na obisk vašega razstavnega paviljona! V 

kolikor jih niste naročili, le-te še vedno lahko naročite! 

  

ZAVAROVANJE – z naše strani kot organizator je poskrbljeno za t.i. osnovno-fizično varovanje 

sejmišča (tudi ponoči) za kraje, poškodbe ipd. NE odgovarjamo! 

V kolikor še niste poskrbeli za zavarovanje vaše stojnice ali razstavnih eksponatov, nas pokličite, da 

vam dostavimo ustrezen obrazec zavarovanja. 

 

INŠPEKCIJSKE SLUŽBE - V kolikor vršite maloprodajo, poslujete z gotovino, vršite degustacije 

ali druge aktivnosti, je vaša dolžnost, da na kraju samem razpolagate z ustrezno dokumentacijo in 

da imate zakonsko določene pogoje, ki jih zahtevajo inšpekcijske službe. Razstavljavci, ki na sejmu 

vršite direktno prodajo in poslujete z gotovino ste z naše strani prijavljeni na MF Durs. V primeru 

nepravilnosti z naše strani ne nosimo nikakršne odgovornosti - za skladnost s predpisi in zakoni 

morate poskrbeti vi.  

 

BREZPLAČNI INTERNET - omogočena bo brezplačna WI_FI povezava preko Arene Bonifika in v 

primeru prekomerne uporabe več razstavljavcev hkrati zna prihajati do motenj signala. 

  

PAZITE pri MONTAŽI/DEMONTAŽI - sejem se odvija v večnamenski dvorani in parket dvorane 

je prekrit z zaščitnim tepihom, zato naj vaši montažerji pri rezanju tepiha z noži pazijo da ne 

režejo tepiha dvorane in da ročne viličarje ne preobremenjujejo ter uporabljajo ustrezne lepilne 

trakove ipd...... 

  

ODLAGANJE SMETI iz vašega razstavnega prostora - vsak večer vrečke s smetmi pustite poleg 

vašega razstavnega prostora. Odvoz je organiziran z naše strani. Odlaganje smeti med sejmom je 

tudi mogoče in sicer ali v premične kante (nahajajo se ob prehodih na zunanjo ploščad) ali v 

večnamenski kontejner (nahaja se poleg sejmišča). 

  

Vaše NAJAVE preko sejemskega RADIA CAPRIS so na sejmišču brezplačne - zgolj oglasite se na 

njihovem razstavnem prostoru ! 

  

MARKETINŠKA PODPORA vašega sejemskega nastopa – ne pozabite nanjo! Učinki brez tega so 

manjši. Zato smo vam pripravili bogato in kvalitetno ponudbo oglaševanja v raznolikih zvrsteh 

medijev.  
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PARKIRIŠČA 

Možnosti parkirišč so sledeče (v času sejma na ploščadi ob dvorani ni možno parkiranje) 

 

1.) Parkirišče tržnica asfalt za zapornicami 

          Urnik: pon: 06.00 - 24.00, tor-pet: 00.00 - 24.00, sob: 06.00 - 15.00 

          Cenik: prva ura brezplačna, vsaka naslednja ura 1,00 EUR 

 

2.) Makadamsko parkirišče za tržnico 

          Urnik: pon-pet: 00.00 - 24.00 

          Cenik:1,00 EUR (veljavnost 24 ur) 

 

3.) Garažna hiša pod Areno Bonifika 

          Urnik: 24/7 

          Cenik: 1, 00 EUR, dnevno parkiranje (nad 12 ur) 12€ 

 

4.) Parkirišče ob Semedeli oz. v bližini tenis igrišč 

          Urnik: 24/7 

          Cenik:1,00 EUR (veljavnost do 23:59) 

 

5.) Parkirišče ob stadionu Bonifika 

          Urnik pon-pet: 06.00 - 15.00 

          Cenik: prva ura 0,50 EUR, vsaka naslednja ura 1,00 EUR 

 

6.) Makadamsko parkirišče nasproti sodišča oz. za Sparjem 

       Urnik: 24/7 

       Cenik: predhodno je potrebno kupiti kartico v vrednosti 15€ in nato sproti naložiti denar 1€/uro 

 

 

 

 

 

Koper, Maj 2017 

Direktor  

Matjaž Turk 


