
 

 

Pozdravljeni, 

 

vstopili smo v praznični mesec, ki je tudi mesec pozornosti, topline, drobnih daril in prijaznih 

besed. Festival Velenje v tem času organizira Praznično obdarovalnico, bazar z lokalnimi 

izdelki, na katerem lahko obiskovalci kupijo darila za svoje najbližje. Zelo si želimo, da bi 

prireditev lahko izvedli na stojnicah, kot je to v navadi, vendar zaradi trenutne situacije to ne 

bo mogoče. Kljub temu želimo vam, lokalnim ponudnikom doma pridelanih ali narejenih 

izdelkov ter pripravkov omogočiti, da svoje dobrote ponudite naprodaj, saj trdno verjamemo 

v lojalnost do sokrajanov, ki v tem obdobju ne morete na primeren način tržiti svoje 

ponudbe. 

V petek, 18., in soboto, 19. decembra, bomo zato izvedli e Praznično obdarovalnico 

lokalnih izdelkov in preko spletne strani Festivala Velenje, Zavoda za turizem Šaleške 

doline in Mestne občine Velenje ter socialnih omrežij ponudili praznične izdelke. Vabimo 

vas k sodelovanju, saj verjamemo, da imate pripravljena darila, ki bodo navdušila 

obdarovance. Paketi sladkih dobrot, doma pripravljenih testenin, namazov, zeliščnih 

mešanic, napitkov, posušenega sadja in še kaj, so v tem obdobju še kako mamljivi. Prav tako 

želimo ponuditi umetniške izdelke, kot so voščilnice, likovna dela, keramiko ali pa doma 

narejene kozmetične izdelke. Vabimo vas, da presenetite z izvirno ponudbo. 

Ponudnike, ki se boste prijavili k sodelovanju, prosimo, da na elektronski naslov 
info@festival-velenje.si: 

- potrdite sodelovanje, 
- navedete vaš naziv (ime in priimek ali registrirano ime za dejavnost), 
- sporočite vaš kontaktni elektronski naslov ali telefonsko številko, 
- pošljete vsaj 3 fotografije svojih izdelkov (brez cen), 
- če imate spletno stran, Facebook stran, Instagram, nam posredujte tudi to povezavo. 

Na elektronskih medijih bomo vse ponudnike združili v e Praznični obdarovalnici – bazar z 

lokalnimi izdelki. Vsi zainteresirani kupci vas bodo v dneh po objavah ponudbe kontaktirali 

neposredno na vaš mail ali telefonsko številko in se z vami dogovorili glede nakupa. 

Organizator: Festival Velenje 

Rok za prijavo: torek, 15. december 2020 

Datum izvedbe: 18. in 19. december 2020 

Prijava za sodelovanje na elektronski naslov: info@festival-velenje.si 

Informacije: 03 898 25 88, Antonija Lovrek Petric 



 

Tudi letos želimo ponuditi praznične izdelke, narejene s skrbnostjo in toplino vaših rok. 

Verjamemo, da lahko tudi v takšni obliki izvedemo dogodek, ki bo razveselil vas ponudnike in 

osrečil vse prejemnike daril.  

Zelo se veselimo vašega odziva.  

 

 
 

 


