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14. KATARININ SEJEM IN DOMAČA TRŽNICA 

PRI ŽUPNIJSKI CERKVI SV. KATARINE V LENDAVI  

  

v nedeljo, 25. novembra 2018 od 8. do 15. ure 

 

Prijava in informacije:  

• Zavod za kulturo madžarske narodnosti Lendava: na tel. številki 00 386 2 577 66 60, e-mail: 

info@zkmn-mnmi.si  

• Zavod za turizem in razvoj Lendava: na številki 01 200 94 22, e-mail: info@zrt.si 

• Območna obrtno-podjetniška zbornica Lendava: na tel. številki 00386 2 575 1737, faks: 00386 2 

578 83 11 ali e-mail: tatjana.kosa@ozs.si 

• Hrvaško kulturno društvo Pomurje Lendava: 00 386 41 395 040, kutnjak.d@gmail.com, www.hkd-

pomurje.si 

 

Prijavite se lahko najkasneje do 19. novembra 2018. 

• Kotizacija za udeležence na sejmu, ki spadajo po standardni klasifikaciji dejavnosti v proizvodnjo 

predelovalnih dejavnosti (predelava mesnih izdelkov, predelava  sadja in zelenjave, olja, mlečni in 

pekarski izdelki, testenine, pijače ) ter dejavnost gostinstva in cvetličarstva znaša 30  €.  

 

• Kotizacija za vse ostale udeležence znaša 15 € (znesek se bo namenil za kritje stroškov 

organizacije), plačati pa je treba še kavcijo v znesku 15 €, ki vam jo v primeru udeležbe na sejmu 

povrnemo. Navedeni znesek nakažete na račun ZKMN, odprt pri Banki Slovenije: IBAN: SI56 0125 

9603 0355 754, SWIFT: BSLJSI2X ali pa ga vplačate osebno v Centru Bánffy.  V okviru tega vam 

zagotovimo prostor in eno mizo.  

 

 

Vse zainteresirane opozarjamo, da se na sejmu lahko razstavljajo in prodajajo izključno doma izdelani 

izdelki in izdelki domače in umetne obrti. 

 

Za tuje razstavljavce! 

Udeleženci iz drugih držav se morajo prijaviti na Finančnem uradu RS  ter zaprositi za slovensko davčno 

številko. Pri omenjenem postopku Vam bodo pomoč nudili sodelavci ZKMN in MSNSOL ter Območna obrtno-

podjetniška zbornica Lendava.  

 

 

Lendava, 2. 11. 2018 

 

Organizatorji 
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PRIJAVNICA 

 

 

Ime, priimek in naslov prodajalca, mojstra (samostojni podjetnik, podjetje, 

osebno dopolnilno delo, dopolnilna dejavnost na kmetiji  itd.):  

 

 

 

 
 

 

Kontaktna oseba (v primeru, da se razlikuje od zgoraj navedenega): 

 

Kontaktni podatki:  

telefon/mobilni telefon:  

faks:  

e-mail:  
 

 

Tehnični pripomočki:  

 

 

 
 

 

 

            * Prosimo, da priložite kopijo registracije .  

 

 

 

 

Datum:                               Podpis:    
 


